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СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 

за предостяване на услугата „ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ“ 
 

 

Като член на Европейския съюз страната ни получава подкрепа от т. нар. Структурни 

фондове на съюза чрез различни оперативни програми за определен програмен период. 

Новият програмен период 2014 - 2020 ще осигури приблизително 15 млрд. вро в пеодкрепа 

на бизнеса и обществото в България. 

 

Практиката показва, че през първите години от периода обикновено е трудно да се намери 

навременна и актуална информация за възможностите, които предоставят програмите, дори 

в някои случаи можем да говорим и за оповестяване в публичното пространство на невярна и 

подвеждаща информация. 

 

Във връзка с това и със стремежа ни да сме вашият правилен партньор, разработихме и 

представяме на вниманието ви най-новата ни услуга „ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ“, която 

включва: 

 

1) Цялостно консултиране и информиране за възможностите за получаване на 

безвъзмездно финансиране по различните Оперативни програми през новия 

програмен период 2014-2020 г.: 

 създаване на индивидуален профил за Вашите бизнес нужди и определяне на 

Оперативните програми, от които бихте могли да получите безвъзмездно 

финансиране; 

 осигуряване на предварителна информация за възможностите за европейско 

финансиране;  

 проследяване и навременно информиране за настъпили промени в нормативната 

база – закони, постановления и пр.; 

 

При разработване на конкретен проект за финансиране по Оперативните 

програми - отстъпка от цената в размер на 20%. 

 

2) Седмичен бюлетин по темата еврофондове и възможности за бизнеса, както и 

информация за бизнес средата в България: 

 седмичен обзор на новините по изброените теми. 
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ПРЕКИ ПОЛЗИ ЗА ВАС ОТ КОМПЛЕКСНАТА УСЛУГА „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“: 

 

 Получаване на актуална, вярна и точна информация за конкретния бизнес; 

 Синтезирана и навременна (в повечето случаи дори предварителна, преди 

официалното обявяване) информация, специално съобразена с Вашия индивидуален 

бизнес, относно схеми за безвъзмездна помощ по Оперативните програми, настъпили 

промени и новини; 

 Консултант „на една ръка разстояние“, от когото получавате цялостна концепция за 

бизнес развитие; 

 Спестяване на време и човешки ресурси (двама или трима служители); 

 Оптимизиране на разходите за разработване на проекти за финансиране от 

европейските фондове. 

 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:  

 

1. Месечен абонамент – 350 лв. Без ДДС; 

2. При еднократно заплащане на сумата за следващите 12 месеца – допълнителни 10 % 

отстъпка; 

 

 

Услугата „ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ“ Ви дава възможност да сте навременно 

информирани и да имате адекватен бизнес профил за възможностите за 

безвъзмездно финансиране по различните Оператвини програми. 

 

За да се възползвате от комплексната услуга „ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ“, свържете 

се с нас и получете като БОНУС първата работна консултация!  

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ:  

Велислава Ивановска, 0898771022, v.ivanovska@firstconsulting.bg  

Кремена Райкова, 0888347559, k.raikova@firstconsulting.bg  

 

 

София, февруари 2015 г.    С уважение:  Велислава Ивановска 

 

                 Кремена Райкова 
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