Професионална асоциация
„Европейски и национални програми за развитие“
София 1606, ул. «Доспат» № 7, ет. 1, ап. 2  Тел./Факс 02/954-91-61  www.euprograms.bg

Двудневен практически семинар
на тема

„Актуални възможности за европейско
финансиране на бизнеса“
16-17 януари 2018 г., 10:00 ч.
София 1000, ул. Алабин № 16-20 (сграда на БСК)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ
Атанас Кирчев
Председател на УС на Професионална асоциация „Европейски и национални
програми за развитие“ (ПАЕНПР), „Финвера консулт“ ЕООД

Лектор по темите:
1. Детайлно представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
(16.01.2018 г., вторник, 10.15 ч. до 11:30 ч.)
2. Детайлно представяне на Подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР (17.01.2018
г., сряда, 10:15 ч. до 11:30 ч.)
3. Детайлно представяне на Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти“ по ПРСР (17.01.2018 г., сряда, 11:45 ч. до 13:00 ч.)

Кратка биография:
Атанас Кирчев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ (1992 г.) и
магистър по корпоративни финанси от ПУ „Паисий Хилендарски“ (2003 г.).
Работи върху докторска дисертация по право на тема „Административноправни
и гражданскоправни аспекти на безвъзмездната финансова помощ по
оперативните програми“.
От завършване на висшето си образование през 1992 г. до 2002 г. работи в
различни стопански сфери – бил е юрисконсулт в държавна външнотърговска
организация, управител на дъщерно дружество на чуждестранна финансова
компания, изпълнителен директор на крупно промишлено предприятие с над
200 души персонал, участвал е в управлението на един от големите
приватизационни фондове, развивал и собствен бизнес в сферата на
производството.
В периода 2002-2003 г. Атанас Кирчев е ръководител на Гаранционния фонд за
микрокредитиране и директор на дирекция „Предприсъединителни фондове и
международни програми проекти“ в Министерството на труда и социалната
политика (Изпълнителна агенция по Програма ФАР в сектор „Човешки
ресурси“). В периода октомври 2003 - ноември 2007 г. създава и ръководи
дирекция „Предприсъединителни програми и проекти“, впоследствие
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на
икономиката (Изпълнителна агенция по Програма ФАР в сектор
„Конкурентоспособност“ и Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“). Бил е
оперативен ръководител на Изпълнителната агенция по Програма ФАР с права
за оторизация на търгове и плащания и директор на Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013“. Пряко ръководи разработването на оперативната
програма и преговорите по одобрението й с Европейската комисия, както и
подготовката и стартирането на първите три процедури по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2012“, чийто модел
ползват и следващите процедури по оперативната програма. Има ключово
участие в създаването на националната нормативна база за управлението на
средствата от ЕС, а именно ПМС № 121/2007 г. за реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, ПМС № 55/2007 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 236/2007 г. за правилата за допустимост
на разходите по Оперативна програма „Конкурентноспособност”, и др.
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Напуска държавна служба в края на 2007 г., от който момент досега се занимава с
консултантска дейност в областта на финансирането от ЕС. От юни 2009 г. е
съдружник и управител на ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД, а от август 2011 г. е негов
едноличен собственик. Бил е консултант на Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Световната банка (СБ),
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Българската банка за
развитие (ББР) по различни аспекти на програмирането, управлението и
усвояването на средствата от европейските фондове в България. Член e на
Експертната работна група по финансови инструменти Fi-Compass към Главна
дирекция„Регионална политика“ на Европейската комисия.

Кремена Райкова
Член на УС на Професионална асоциация „Европейски и национални програми за
развитие“ (ПАЕНПР), „Фърст консултинг“ ЕООД

Лектор по темата:
1. Преглед на предстоящите процедури по ОПИК през 2018 г. (16.01.2017 г.,
вторник, 11:45 ч. до 13:00 ч.)

Кратка биография:
Кремена Райкова е Експерт международни програми и проекти с повече от 12годишен опит в сфера на европейското финансиране. Работила е в Министерство
на икономиката, в Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
като Мениджър проекти в Мониторинг звено. От 2008 година е в частния сектор,
предоставяйки консултантски услуги в разработването и управлението на
проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове,
както и на стратегии и планове за бизнес развитие.
Притежава магистърска степен по „Финансов контрол“ от УНСС и повече от 8
години е лектор в същия университет по специалностите: "Финансов контрол на
средствата от ЕС'' и "Програми на ЕС и управление на проекти''. Взимала е
участие като лектор в редица други обучения, свързани с Финанси и Европейско
финансиране. През последните години е Учредител в няколко ключови НПО,
свързани както със социални дейности, така и с европейски проекти, сред които
и Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“.
Като експерт във „ФЪРСТ Консултинг” ЕООД, Кремена Райкова е водещ автор
във всеки брой на списание „Бизнес клуб” в раздел „Европарите” - публикации,
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информационно съдържание, задълбочени анализи и прогнози за развитието на
бизнеса.

Андрей Лалов
Заместник председател на УС на Професионална асоциация „Европейски
и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР), „Ин-маркетинг“ ООД

Лектор по темата:
1. Преглед на предстоящите процедури по ОПИК през 2018 г. (16.01.2017 г.,
вторник, 11:45 ч. до 13:00 ч.)

Кратка биография:
Андрей Лалов е магистър по икономика и социология от УНСС – София с над 10
г. преподавателски опит в УНСС, катедра Икономическа социология, курсове
Емпирични изследвания и Европейски политики за развитие. Има дълъг опит
при разработването на стратегии и политики в областите на
конкурентоспособност и икономика,
разработването на стратегически
програмни документи - Стратегия за участие на България в усвояването на
структурните и кохезионния фонд на ЕС”, „Национален план за развитие”,
„Национална стратегическа референтна рамка”, „Национална програма за
реформи”, ОП „Конкурентоспособност 2007-2013”.
Андрей е с над 15 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и
управлението на европейски програми. Работил е в Министерство на
икономиката, в Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", като
началник отдел "Координация на програми" От 2008 година работи като
консултант в частния сектор, с профил консултантски услуги при
разработването и управлението на проекти, маркетингови анализи, както и на
стратегии и планове за бизнес развитие.
Има над 10г. опит като лектор и обучител по темите управление на проекти,
планиране и програмиране на политики за развитие, анализи, оценки на
социалното въздействие. Заместник председател и учредител на Професионална
асоциация „Европейски и национални програми за развитие“. Управляващ
съдружник в „Ин Маркетинг" ООД от 2008 г.
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Ивайла Илиева
„Ин-маркетинг“ ООД, Член на Професионална асоциация „Европейски и
национални програми за развитие“ (ПАЕНПР)

Лектор по темата:
1. Детайлно представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
(16.01.2018 г., вторник, 10.15 ч. до 11:30 ч.)

Кратка биография:
Ивайла Илиева работи в областта на европейските и международни програми и
проекти от 2001 година. Работата й по европейски проекти започва в Комисия за
регулиране на съобщенията и продължава в Министерство на икономиката,
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, където е част от
екипа, разработил и защитил ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г. От 2008 година е в частния сектор като част
от екипа на „Ин Маркетинг” ООД, предоставяйки консултантски услуги в
разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските
структурни и инвестиционни фондове, както и на маркетингови стратегии и
планове за развитие. От 2009 г. работи и като експерт по оценката на програми с
европейско финансиране в страните от ЕС и Балканите. Магистър по икономика
от УНСС. Богат опит като лектор в редица обучения, свързани с политиките за
развитие на ЕС и финансиране чрез европейските структурни и кохезионни
фондове.

Емил Захариев
Член на УС на Професионална асоциация „Европейски и национални програми за
развитие“ (ПАЕНПР), „Рок сие“ ООД

Лектор по темата:
1.
Детайлно
представяне
на
Подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР (17.01.2018 г.,
сряда, 10:15 ч. до 11:30 ч.)

5

Кратка биография:
Емил Захариев работи в областта на европейските и международни програми и
проекти от 2004 година. Работата му по европейски проекти започва в
Министерство на икономиката, Дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” като регионален координатор по Програма PHARE за
областите Пазарджик и Пловдив и по – късно в Изпълнителна агенция за
насърчаване на малите и средни предприятия, Главна дирекция „Междинно
звено и изпълнение на проекти“ като Регионален координатор за област
Пазарджик по Програма PHARE и ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г. От 2008 година е в частния сектор като
съсобственик и управител на „РОК сие” ООД, предоставяйки консултантски
услуги в разработването и управлението на проекти, финансирани от
европейските структурни и инвестиционни фондове. В периода 2008 - 2015 г.
работи и като външен експерт към МРРБ, Главна дирекция „Управление на
Териториално Сътрудничество” по осъществяване на първо ниво на контрол и
оценител на проекти за териториално сътрудничество, в които България
участва. В същия период е външен експерт, оценител на проектни предложения
по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. в МИГ „Белово,
Септември, Велинград“ и МИГ „Елхово“. Като представляващ „РОК сие“ ООД
учства в учредяването и функционирането на Клъстер „Информирано общество
за устойчиво развитие”, като в периода 2013 – 2015 г. изпълнява и функциите на
Мениджър „Управление на проекти“.
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