
                                              
 

 

 
“Европейски фондове за развитие на сектор ТУРИЗЪМ, СПОРТ и КУЛТУРА през 

периодa 2016 – 2017 – как да подготвите Вашите проекти” 
 

19 и 20 февруари 2016 , София 
хотел “Бристол” 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

19.02.2016 (петък) 
09.30 – 10.00 Регистрация  
10.00 – 10.40 Въвеждане към обучителната част 
Тема: Общ преглед на основните европейски програми за безвъзмездна помощ, 
насочени към ТУРИЗМА, СПОРТА и КУЛТУРАТА 
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 – 13.45 
Програми, касаещи ТУРИЗМА, СПОРТА и КУЛТУРАТА, управлявани директно 
от Европейската Комисия и Европейския съюз – LIFE, Erasmus Plus, COSME, 
Horizon 2020, Creative Europe, ESF, EASI, EFSI и др. (над 40 основни програми) 
11.15 – 11.55 Програмите Хоризонт 2020, с бюджет от 79 милиарда евро и COSME, с 
бюджет от 2,03 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 
11.55 – 12.35 Програмите EASI, с бюджет от 920 милиона евро и Creative Europe, с 
бюджет от 1,29 милиарда евро. Направления, мерки, отворени и очаквани покани за 
проектни предложения 
Лектор: Лале Шенер – Експерт по европейски проекти на КТТО, член на Европейския 
Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел 
12.35 – 13.15 Програмите LIFE, с бюджет от 3,05 милиарда евро; Erasmus Plus, с 
бюджет от 13,01 милиарда евро; EFSI, с бюджет над 315 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” 
13.15 – 13.45 Дискусия 



                                              
 

 

13.45 – 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: Лале Шенер – Експерт по европейски проекти на КТТО, член на Европейския 
Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел 
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: Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция 
«Европейски фондове» на ОБК 
16.40 – 17.00 Въпроси и отговори 
17.00 – 17.15 Кафе пауза 
17.15 – 18.00 Лични срещи и консултации с лекторите 
 
 
20.02.2016 (събота) 
 
09.00 – 10.15 Програми, управлявани на ниво група от държави (региони) 
Европейско Териториално Сътрудничество: Interreg – Трансгранично /Cross-Border/, 
Транснационално /Балкани – Средиземно море, Дунав/  Интеррегионално 
сътрудничество /Interreg Europe/; ESPON и Interact – представяне, подготовка на 
проекти и оформяне на заявления за кандидатстване 
Лектори:  
Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция «Европейски 
фондове» на ОБК 
Лале Шенер – Експерт по европейски проекти на КТТО, член на Европейския Алианс 
на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел 
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” 
10.15 – 10.45 Въпроси и оптговори 
10.45 – 11.00 Кафе пауза 
 
11.00 - Програми, касаещи ТУРИЗМА, 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: Станимир Бързашки – бивш Изпълнителен Директор на ИАНМСП при 
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: Мирелла Данова – експерт - консултант по ОПРЧР 



                                              
 

 

12.00 – 12.30 Новости и характерни особености на 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» 
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: Станимир Бързашки – бивш Изпълнителен Директор на ИАНМСП при 
Министерство на икономиката, 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: Мирелла Данова – 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. 
 

Официален медиен партньор: списание “Business Club” 
 

За допълнителна информация, можете да се обърнете към г-ца Мирена Макрова – 
Организационен секретар на ОБК, на тел. 0894 377977 и e-mail: office@ubclubs.eu и 
office.ubclubs@gmail.com  
 

Краен срок за подаване на заявка за участие: 16 февруари 2016 г. 
 
Внимание: Предвид обучителният характер на семинара, броят на участниците е 
ограничен. Заявки за участие ще бъдат приемани до запълване на местата. 
 
 
 

 


