
 

 

 

ТУ – София, Център по маркетинг и мениджмънт (ЦММ) 
 

Фондация «Европейска интеграция и регионална конкурентоспособност» 
 

«ДСК Бул-Проджект» ООД 
 

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, 
Столична община 

 
«ИНТРАК» ООД 

 
П Р О Г Р А М А 

 
за работен семинар 

 
„ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 
БИЗНЕС И НАЧИНИ ЗА УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ПО ТЯХ” 

 
 

1. Текущи европейски програми за подпомагане на българския бизнес 

Владимир Томов, «ИНТРАК» ООД 

 

2. Финансово моделиране за успешен бизнес – защо трябва да моделираме 

бизнеса и инвестиционните процеси преди да инвестираме? 

Александър Трифонов, Фондация «Европейска интеграция и регионална 

конкурентоспособност» 

 

3. Инструменти на «Банка ДСК» за финансиране на проекти                            

по Оперативните програми на ЕС 

«ДСК Бул-Проджект» ООД 

 

4. Общински Гаранционен Фонд за Малки и Средни Предприятия – 

Столична община – модерен инструмент за подпомагане на българския 

бизнес 

ОГФМЦП - Столична община  

 

5. Възможности на ЦММ за съдействие на български фирми.              

Използване на програмата СЕС  

Евгений Петров, ЦММ  

 

6. Дискусия – въпроси и отговори 



 

 

 

Място на провеждане: Център за международни срещи, ТУ – София,                        

Бул. «Кл. Охридски» 8, http://ibz.tu-sofia.bg/  

Дата и час: 10.06.2010, 9.30 - 13.00  

Регистрация: 10.06.2010, 9.00 - 9.30 

Участието е безплатно. 

 

Семинарът е предназначен за български фирми, които имат интерес от 

ползването на средства от фондовете за повишаване на своята 

конкурентоспособност чрез технологично обновление и за разширяване на 

експортните възможности.  

Целта на семинара е да даде на фирмите полезна актуална информация и 

практически съвети за усвояването на средства от европейските програми, както 

и възможности за диалог с опитни консултанти и финансови институции. 

Лекторите са консултанти с дългогодишен опит по международни програми, 

представители на „ДСК Бул-Проджект” и на Общинския гаранционен фонд за 

малки и средни предприятия – Столична община. 

 

Заявки за участие, моля изпращайте на г-н Евгений Петров, epetrov@tu-sofia.bg, 

не по-късно от 14.00 часа на 09.06.2010 г., като посочите следните данни: 

 

Име на участника: 
 
Фирма: 
 
Длъжност: 
 
E-mail: 
 
Телефон:  
 
 
 
 

Пожелавам на участниците ползотворна работа! 

доц. д-р инж. Д. Алексиев,  
Ръководител на ЦММ 

http://ibz.tu-sofia.bg/
mailto:epetrov@tu-sofia.bg

