
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, 

Висшето училище по агробизнес и развитие на Регионите (ВУАРР) съвместно с 
Консултантската и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие 

в безплатен следобеден семинар на тема: 

КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО АКТУАЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ПО 
ПОДМЕРКИТЕ 4.1. 4.2. И ДР.) НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014-2020 г. 

Семинарът ще се състои на 02 ноември 2016 г. – сряда от 13 ч. до 18 ч. lвъв Висшето 
училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив, бул. Дунав 78, а на 
03 ноември от 09 ч. до 17 ч. ще могат да се провеждат по предварителна заявка 
индивидуални срещи и консултации в производствените бази и/или офиси на участници в 
семинара. 

Дневен ред на семинара: 

Час Дейност 

13,00-13,15 Регистрация на участниците в семинара, получаване на материали по 
него и на кафе/чай за добре дошли. 

13,15-13,30 Откриване на семинара от Ректора на ВУАРР ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
ДИМИТРОВ 

13,30-14,15 Д-р Никола Христович: Как да подготвим успешен проект по подмярка 
4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" на ПРСР с отчитане на 
новите изисквания от м.септември 2016 г., вкл. за ранкиране на 
проекти. 

14,15-15,00 Д-р Никола Христович: Как да подготвим успешен проект по подмярка 
4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОДУКТИ" на ПРСР с отчитане на новите изисквания от 2016 г. 

15,00-15,15 Кафе-пауза 

15,15-16,00 Д-р Никола Христович: Особености на подготовка на проектни 
предложения по очакваните други мерки на ПРСР през 2017 г.  

16,00-16,15 Доц. д-р Огнян Карабаджов – ръководител на Лаборатория за 
енергоспестяващи и иновативни хранителни технологии към ВУАРР: 
Представяне на разработки на лабораторията, които могат да бъдат 
ползвани от кандидат-бенефициенти по ПРСР. 

16,15-16,45 Дискусионна кръгла маса по проблемите на подготовката на проекти по 
ПРСР. 

16,45-18,00 Индивидуални консултации и свободни дискусии на чаша вино. 
Договаряне на индивидуални срещи и консултации на 03 октомври и 
следващи дни. 

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е 
специализирано висше училище, осъществяващо образователни, научни, развойни, 
консултантски и експертни дейности съгласно декларираната мисия да се развива като 
авторитетно средище за осигуряване на качествено образование чрез широко 
сътрудничество с различни организации на местно и световно ниво. Висшето училище 
притежава богат опит в подготовката и изпълнение на проекти в областта на 
производството и търговията с биохрани, чиито резултати успешно се прилагат в 
обучението на студенти и специализанти, както и в проекти на бизнес и други организации. 



В изпълнение на стратегическите си цели за насърчаване и подпомагане на ученето през 
целия живот, ВУАРР осигурява специализирани обучения и курсове за допълнителна 
квалификация и преквалификация, ориентирани към студенти, земеделски производители, 
преработватели и търговци на храни за придобиване на технологични и управленски 
знания и умения и насърчаване на предприемачеството за устойчиво развитие, 
производство на екологично чисти храни и управление на безопасността на храните. Сред 
приоритетите на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е и 
извършването на научно-изследователска и развойна дейност, както и трансфер на 
иновации в областта на технологиите и системите за осигуряване на качество и 
безопасност на храните, в резултат на което висшето училище разполага с иновационни 
разработки, успешно прилагани в практиката. 

ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит при разработване и управление на 
множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други 
донорски програми за свои клиенти, вкл. и по ПРСР 2014-2020 г., ПРСР 2017-2013 г. и 
САПАРД. Резюмета на актуалните подмерки на ПРСР 2014-2020 г. са публикувани на сайта 
www.finsys.bg и www.uard.bg.  

Лекторът д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ е съуправител на ФИНСИС, сертифициран 
управленски консултант – СМС, автор на редица Наръчници за управление на проекти, 
както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. 

Лекторът доц. д-р ОГНЯН КАРАБАДЖОВ е експерт с дългогодишен опит в разработване 
на нови технологии в областта на хранително-вкусовата промишленост, енергоспестяващи 
инсталации и др. 

За контакти и консултации: 

ФИНСИС - моб.т.: 0888 619 863, 0888 619 864, 0884 849 450; тел.: (02) 981 99 48, 
981 99 54, 981 99 60; e-mail: оffice@finsys-soft.com, Централен офис в гр.София-1000, 
ул. Петър Парчевич № 55, ет.1, офис 1. 

ВУАРР – моб.т.: 0882 009 578; Пловдив, бул. Дунав 78, ет. 2, зала 8, Екатерина Арабска 

Семинарът е безплатен за участниците му, но при интерес към него Ви молим да заявите 
Вашето участие като попълните приложената регистрационна карта и ни я върнете на 
e-mail: оffice@finsys-soft.com или proekti@uard.bg. 

С УВАЖЕНИЕ: 

Проф.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, РЕКТОР НА ВУАРР 

 

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС  



 

Приложение: Карта на местоположението на ВУАРР 

 

 

Приложение: КАРТА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР "ФИНСИС -АКАДЕМИЯ" 

на ФИНСИС в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 24, над партер: 

 

 

 


