
 
 

 
 

Проекти, реализирани от нашите експерти 

 
Клиент Наименование Описание 

Consorzio Genova Ricerche 
(Италия) 

TEMPUS проект за разработване на 
мултимедийни системи 

Разработване на мултимедиен 
продукт за технологично бизнес 
планиране 

Concordia Cooper S.r.l. (Италия) JOPP (Програма Фар за съвместни 
предприятия) – 
3 проекта: 
 

 Effebiemme S.r.l.(Италия) – създаване 
на съвместно предприятие в България 
в областта на печатарската индустрия 

 Bauli S.p.A. (Италия) – маркетингово 
проучване и предпроектно проучване в 
областта на хранително-вкусовата 
промишленост 

 Pharmagel S.p.A. (Италия) - 
маркетингово проучване и 
предпроектно проучване в областта на 
фармацията 

Намиране на български партньори, 
маркетингово проучване, 
предпроектно проучване, местна 
подкрепа, правни консултации 

Concordia Cooper S.r.l. (Италия) Проучване на възможностите за създаване 
на Италиано-български фонд за рисков 
капитал 

Маркетингово проучване 

Concordia Cooper S.r.l. (Италия) Проучване на възможностите за създаване 
на Италиано-български гаранционен фонд 
въз основа на опита на Confidi 

Маркетингово проучване 

PANDREX/P-E International Plc 
(Великобритания) 
 

Секторен рамков договор по Фар (SFR 96/09) 
–проекти в България: 

Осигуряване на местна подкрепа и 
консултанти за проектите 



 
 

 
 

Консорциум за приватизация и 
преструктуриране в България 

 Разработване на финансово 
оздравителен план на топлофикациите 
в София и Перник за 100 млн.щ.д. 

 Финансово-правна оценка на 30 
големи предприятия за Агенцията за 
приватизация 

 Разработване на стратегия за 
Агенцията за масова приватизация в 
България 

Lorien (Великобритания) PRAQ III Програма за управление на 
качеството в България – 4 проекта по EFQM 
Excellence Model 

Подготовка на документи, работа с 
Института по метрология и 
стандартизация към Министерския 
съвет, организация на семинари, 
обучение на фирми 

IBD (Германия) Проект за оказване на съдействие и 
консултации на МСП в България 

Предоставяне на консултации на 
български малки и средни 
предприятия в различни сектори 

PNT Consult & Training GmbH 
(Германия) 
Aster (Италия) 
The British Council 
(Великобритания) 

Проект на ЕС: Разширяване на 
възможностите за ускорен растеж на сектора 
на малките и средните предприятия в 
България 

Изготвяне на проучване на 
алтернативните финансови 
инструменти за МСП в България 
Разработване на Клъстърна 
стратегия 2002-6; 
Доклад за развитие на клъстъри в 
областта на сектора на 
специализирания текстил Финансово 
управление 

BMZ 
Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (Германия) 

Оценка на финансовия сектор в България Работа в екип одитиращ 
финансовата помощ предоставена от 
германското правителство на 
Евробанк, Юнионбанк, Банка ДСК, 
Насърчителна банка и Кредитните 
кооперации 

Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (Германия) 

Проучване на възможностите за 
финансиране на МСП в България 

Оценка на финансовите инструменти, 
предоставени от български банки, 
инвестиционни фондове, лизингови 



 
 

 
 

компании, гаранционни фондове, 
донорски програми и необходимостта 
от финансови инструменти в осем 
експортно ориентирани отрасли в 
България: хранително - вкусова 
промишленост, информационни 
технологии, туризъм, 
машиностроене, електрическа 
промишленост, мебелна и 
дървообработваща промишленост, 
производство на вино, шивашка 
промишленост 

DGRV (Германия) Сътрудничество между българска търговска 
банка и Кредитните кооперации в България 
за работа по програма САПАРД 

Управление на проекта 

Ramboll Management (Дания) Проект на ЕС: Консултантски услуги за МСП 
и технологична грантова схема 

Предоставяне на консултации на 
малки и средни предприятия в 
текстилния сектор 

Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (Германия) 

Проучване на нуждите на МСП в туризма и 
мебелната промишленост в България 

Управление на проекта 

Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (Германия) 

Мисия за консултиране на Българската банка 
за развитие/Базел II 

Оценка и предоставяне на препоръки 
за последваща подкрепа от страна на 
Германското дружество за 
Техническо сътрудничество (GTZ) 
ООД на Българската банка за 
развитие и Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и 
средните предприятия 

Фондация "Евро-перспективи" 
(България) 

SEE AP SEE IFA 
Мрежи от иновационни и финансови агенции 
с водещ партньор AWS Австрия 

Проучване, интервюта, анализи 

Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (Германия) 

Управление на неправителствени бизнес 
организации (съюзи) 

Предоставяне на консултации на 
Асоциацията на 
месопреработвателите в България 



 
 

 
 

(AМБ), Българската национална 
асоциация етерични масла, 
парфюмерия и козметика 
(БНАЕМПК), Българската асоциация 
по информационни технологии 
(БАИТ); организиране на семинари, 
информационни срещи 

GOPA Consultants (Германия) Проект на ЕС: Разработване на система за 
анализ на потребностите от професионално 
образование и обучение и стратегия за 
обучение на възрастни 

Финансово управление 

Pays - Bas B.V. 
(Холандия) 

Еко-парк България Маркетингово проучване за 
изграждане на оранжерия от 60 
хектара в България 

"Пелтина" ЕООД Изграждане на консервна фабрика за 
преработка на биологични продукти 

Разработване на проект за 
финансиране по Програмата за 
малки грантове на Глобалния 
екологичен фонд 

Organazoto Fertilizzanti S.p.A. 
(Италия) 

Проучване на възможностите за продажба на 
органични торове в България 

Маркетингово проучване, търсене на 
местни партньори 

Българска браншова камара - 
машиностроене 

Проекти по програмите 
OП "Конкурентноспособност" 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 

Подготовка на предложения за 
кандидатстване по програми на 
Структурните фондове за членове на 
ББКМ 

"Бо Бо Гардън" ЕООД Изграждане на фотоволтаичен парк в 
гр.Шивачево 

Регулация на земята, проектиране, 
съгласуване със съответните 
държавни институции, изготвяне на 
бизнес план, преговори с банки за 
финансиране, подготовка на 
документи за кандидатстване за 
субсидия 

Община Силистра Проектиране на ПСОВ Разработка на финансов анализ и 
оценка Разходи-ползи по 



 
 

 
 

изискванията на Структурните 
фондове 

Община Добрич Изграждане на индустриална зона на 
площадката на военна база 

Разработка на финансово-
икономически анализ за подбор на 
потенциални инвеститори 

ДП"Строителство и 
възстановяване" 

Изграждане на индустриален парк Разработка на финансов анализ за 
оценка възможжностите за 
финансиране по Структурните 
фондове или ПЧП 

Община Димово Изграждане на регионален център за 
преработка на битови отпадъци 

Разработка на прединвестиционно 
проучване и финансов модел за 
финансиране по процедурата ПЧП 

ДСК-Булпроджект ЕООД на 
Банка ДСК 

ОП"Конкурентноспособност" 
ОП"Регионално развитие" 
ОП"Околна среда" 

Разработка на бизнес-идеите на 
клиентите на банката 

Община София "Проект за разширение на метрото МС 6-10 и 
МС 10-23" 

Финансово-икономически анализ, 
анализ "разходи и ползи", анализ на 
чувствителността и анализ на риска 

Община София "Пробив ул. "Данаил Николаев" Финансово-икономически анализ, 
анализ "разходи и ползи", сценариен 
анализ, анализ на чувствителността 
и анализ на риска 

Община София Обновяване и модернизиране на Уличното 
осветление на град София 

Прединвестиционно проучване и 
разработка на документацията за 
кандидатстване за финансиране от 
ЕС 

Община София Допълваща транспортна система Прединвестиционно проучване за 
градска екологична транспортна 
система за хора на "второ" ниво 

Община Дупница Изграждане на завод за преработка на 
бетонни строителни отпадъци 

Финансово-икономически анализ, 
анализ "разходи и ползи", анализ на 
публичните разходи, анализ на 
чувствителността, анализ на риска, 



 
 

 
 

варианти на публично-частното 
партньорство 

Община Ловеч Модернизиране на уличното осветление на 
общината 

Разработка на тръжна документация 
и финансов инженеринг 

НГО"ЦИПРО" "Подкрепа за обновяване и модернизация на 
държавни лечебни и здравни заведения в 
градските агломерации" в градовете в 
Смолян и Разград 

Анализ разходи и ползи, Финансов и 
социо-икономически анализ, анализ 
на чувствителността и анализ на 
риска 

Община Лом "Търговско логистичен център за развитие на 
трансграничен бизнес и търговия" - ТГС с 
Румъния 

Анализ разходи и ползи, Финансов и 
социо-икономически анализ, анализ 
на чувствителността и анализ на 
риска. Комуникационен план. 

"Дроеге и Комп"-Германия Изследване системата за управление на 
отпадъците в България 

Маркетингово проучване, анализ на 
законодателството и 
хармонизирането му с това на ЕС, 
анализ на използваните технологии 

"Мот Макдоналд" Разширение на летище Бургас Разработка на проект с финансиране 
по програма Phare 

"Делойт &Tуш" Оценка на потенциала на България в 
областта на машиностроенето, 
електротехниката и електрониката 

Анализ на база човешкии потенциал, 
ниво на технологиите, задел от 
научно-технически разработки 

АО"Техномаш"-Русия Маркетиране на научни разработки В областта на нанотихнологиите, 
биологични преобразователи на 
светлина и др. 

"Софбиолайф"АД Внедряване на иновации Производство на майонеза, 
шампоани и препарати за 
радиационна очистка от суроватка 
Производство на дезифенкционни 
разтвори с широк спектър на 
действие 

Семинари/Обучение Иновационна политика Дефиниране, развитие, 
експериментиране, внедряване и 
маркетиране на иновации в областта 



 
 

 
 

на новите материали, 
биотехнологиите, нанотехнологиите 

Семинари/Разработка на 
проекти 

Енергийната ефективност Нови технологии за производство на 
електроенергия и топлина от слънце, 
природен газ (детандер), 
кавитационни, вихрови и торсионни 
технологии; 
Сертифицирне на битови сгради за 
енергийна ефективност 

Семинари / Разработка на 
проекти 

В областта на екологията Нови технологии за производство от 
отпадъци на строителни елементи, 
опаковки, материали за производство 
на изделия за интериора и 
екстериора. 
Нови технологии при преработка на 
биомаса и битови отпадъци 
Отстраняване на последици от 
биологоично замърсяване 

Семинари/Обучение Разработка на проекти за съфифансиране по 
ОП"Околна среда" 
ОП"Регионално развитие" 
ОП"Конкуретнтоспособност" 

Обучение и въвеждане в разработка 
на пилотни проекти / проектни идеи 
Разработка на проекти за 
високотехнологични предприятия 

Семинари/Обучение/Разработка Публично-частно партньорство Подготовка провеждане на цялата 
процедура за реализация на проекти 
по процедурата ПЧП 

Семинари/Обучение/Разработка "Офсет" процедури Подготовка на договори за офсетни 
процедури, оценка на технологии, 
финансов инженеринг 

Община "Велико Търново", 
Благоевград 

ВЕЦ на природни реки, питейни и отпадни 
води 

Разработка на проекти, финансиране 
и изпълнение на проекти за ВЕЦ от 
50 kW до 10 МW 

Община Бургас Спортен комплекс/Увеселителен парк Разработка на финансови-
икономически модели 

 


