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Обучение по предприемачество по проект Start2UP 
 
19 април 2022 г. – тема: „Бизнес канава“ – Христомир Христов 

Как да създадем и опишем своя бизнес модел чрез бизнес канава. 
 

 

 
Христомир Христов има опит в стартирането, управлението и 
развиването на бизнес. Изпълнителен директор в Бързи книги. 
Основател и съдружник в Сладория Лайт ЕООД, съосновател и 
съсобственик на споделено работно място Суич във Варна, където 
предоставя консултации по управление на бизнес стратегията, 
организиране и провеждане на събития, управление на персонала, 
съосновател на НПО SmartVarna, която предоставя уроци по бизнес 
развитие и обучение по изкуствен интелект с топ международни и 
местни ментори. Води обучения по предприемачество и е ментор за 
ученици по програма Тийноватор за създаване на клубове по 
предприемачество в средните училища в рамките на дейността на 
Българския център по предприемачество. 
Инвеститор в CEO Angels Club - група от топ мениджъри и 
предприемачи, които инвестират собствени средства в стартиращи 
компании. 
Лектор към ВСУ „Черноризец Храбър”. Води лекции по: бизнес 
администрация, бизнес анализ, бизнес планиране, водене на преговори 
и презентационни умения; лидерство и бизнес етика. 
С висше образование по управление на туристическия бизнес от НБУ и 
социология от Университета Салфорд, Великобритания. Магистър по 
предприемачество към ВСУ „Черноризец Храбър” и Университет Санта 
Клара, САЩ.  

 
21 април 2022 г. – тема: „Бизнес планиране“ – Дилян Попов  
Как да конкретизираме своите бизнес цели и да постигнем бизнес резултати 
 

 

Дилян Попов има над 25 години опит като предприемач, инвеститор и 
консултант в Европа и САЩ. Работил е и е съосновател на няколко 
стартиращи компании във финансовата област (деривативи, 
инвестиции, застраховане, търговски и жилищни заеми, FOREX), 
международни сделки и ИКТ (информационни и комуникационни 
технологии), включително BPO, CRM, частен, публичен и хибриден 
облак , IaaS, SaaS, IoT, телекомуникационен интегратор, кол центрове и 
полета за интернет маркетинг. 
В момента се занимава с консултации по ИКТ и бизнес развитие. Освен 
това подпомага развитието на предприемаческата екосистема във 
Варна и България, като ръководи образователните програми MOBI (My 
Own Business Institute) и MiE (Master in Entrepreneurship) на BEC 
(Български предприемачески център). Дилян е съосновател на 
неправителствена организация SmartVarna, която предоставя уроци по 
бизнес развитие и обучение по изкуствен интелект с топ 
международни и местни ментори. Той е стартиращ и екосистемен 
активист със страст към социални проекти. 
Дилян Попов притежава MBA от Babson и MsF от УНСС София. 
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26 април 2022  г. – тема „Маркетинг“ – доц. д-р Мария Станимирова  
Как успешно да проучим пазара и как да правим анализ на конкурентните. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доц. д-р Мария Станимирова 
Професионалният й път е свързан с Икономически университет – 
Варна, където е защитила докторска степен по икономика и 
работи от 20 години. През периода 2013 – 2015 г. ръководи 
мащабен проект за изграждане на бизнес мрежата за 
сътрудничество между ИУ – Варна и бизнеса (UEBN), част от която 
към настоящия момент са над 2180 бизнес организации и над 
15000 студенти и завършили.  
Като бизнес консултант от повече от 15 години има над 50 
успешни бизнес проекта, десетки проекти, финансирани по 
европейски програми и от Световната банка. Консултирала е 
компании в сферата на производството и търговията на био храни, 
бизнес услугите, строителството,  недвижимите имоти, 
медицински и дентални услуги и други в областта на маркетинга, 
стратегическото развитие, управлението на качеството и 
реинженеринга на бизнес процеси.  
През 2020 г. преминава успешно сертификационен курс за бизнес 
акселератор по американска система и е част от мрежа от над 8000 
консултанта в над 50 държави в света. С това допринася за 
постигането на видими бизнес резултати в компаниите, които 
консултира, обменя опит с доказани експерти и допринася за 
развитието на бизнес средата у нас.  
Преподавател в Икономически Университет – Варна по аграрен 
маркетинг, маркетингови проучвания, управление на качеството, 
организация на бизнес консултантката дейност. 
Лектор и експерт към Националната служба по земеделието, 
където провежда обучения за управление на малките стопанства, 
изпълнение на проекти по ПРСР. 

 
28 април 2022 г. – тема: „Дигитален маркетинг“ – Владислав Вълчинов  
Как да рекламираме бизнес успешно през социалните мрежи 
 

 

Владислав Вълчинов е съосновател и управител на дигитална 
маркетинг агенция Bees buzz ads, където предоставя консултации 
и набор от услуги на собственици на бизнеси във връзка с 
развитието на бранда от нулата. Тази сфера на дейност му дава 
поглед върху процесите, структурата и подходите на редица 
бизнеси в различни икономически сектори. Личният му опит в 
областта на дигиталния маркетинг се позиционира в рамките на 
копирайтига, писането за уеб, SEO, изграждане на цялостна 
маркетинг стратегия, позициониране на брандове в социалните 
мрежи и др. 
 
 

https://uebn.ue-varna.bg/bg/
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Той успешно развива “Bee Digital Varna” - стажантска програма в 
областта на дигиталния маркетинг, която дава шанс на 
начинаещите да развият своите умения и таланти.   
 
Успешно преплита практическите и академичните подходи. 
Докторант е към катедра „Индустриален бизнес и логистика“ в 
Икономически университет – Варна, където работи върху тема, 
свързана с финансирането на предприемачески инициативи в 
начална фаза на развитие. Автор е на няколко академични труда. 
Водил е упражнения на студенти от специалност „Индустриален 
бизнес и предприемачество“. 
Бакалавърската му степен е в специалност „Международни 
икономически отношения“ от Икономически университет – Варна, 
а магистърската е в специалност „Управление на проекти“ към 
Икономически университет – Варна.  
 

 
3 май 2022 г. – тема: „Правни основи при стартиране на собствен бизнес“ –адв. 
Александър Томов 

 

 

 
Адвокат Томов е съосновател и управляващ съдружник в 
Адвокатско дружество „Янев, Томов и партньори”. Юридическата 
му практика е над 10 годишна. Той завършва с отличие 
специалност “Право” във ВСУ „Черноризец Храбър”, през 2008 г. 
Професионалният си път започва като юридически консултант в 
сферата на гражданското, търговското и облигационното право, 
като се специализира в събиране на вземания и изпълнителното 
производство, учредяване и регистриране на търговски 
дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и 
последващи промени в тях, сделки с недвижими имоти, изготвяне 
на франчайз концепции, извършване на правни анализи на 
търговски дружества и оказване на правна защита и съдействие 
на множество доказани на пазара търговски марки. От 2010 г. до 
2017 г. се занимава и с преподавателска дейност във ВСУ 
„Черноризец Храбър“. Академичен наставник по проект 
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ НА МОН и преподавател по „Основи на 
правото“. Автор е на лекционен курс по „Обща теория на правото“ 
за ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“. В практиката си, адвокат 
Томов е консултирал и координирал цялостната правна дейност 
на няколко общини. Член на Адвокатска колегия Варна. 
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5 май 2022 г. – тема „Финансово планиране“- Радостина Иванова 
Кои са разходите и приходите на стартиращата фирма? Как да ги оптимизираме и 

планираме? Как да изготвим финансов план? 

 
 

 

Има 20 години опит като счетоводител и 10 годишен опит във 
финансовото управление на проекти (Оперативните програми в 
България, Interreg, Трансгранични програми, Еразъм+). 
Зам.главен счетоводител на Варненски свободен универитет, като 
изпълнява дейности, свързани с контрол за правилното водене на 
първични документи, разходване на парични средства и 
материални ресурси, осчетоводяване на документи и водене на 
ведомости, междинно и годишно приключване на счетоводни 
регистри, участие при съставяне на годишни финансови отчети.  
Радостина Иванова притежава магистратура по статистика и 
иконометрия от ИУ- Варна и счетоводство от ВСУ „Черноризец 
Храбър“. 

 
 
10 май 2022 г. – тема: „Капитал и видове източници на финансиране“ – д-р Виктория 
Маринова - Николова  
 

 
 

Притежава над 18 години опит в реализирането и управлението на 
проекти (финансирани от Програма на ООН за развитие /ПРООН/, 
Оперативните програми в България, Interreg, Трансгранични 
програми, Еразъм+) в сферата на професионалното и 
продължаващото обучение; ИКТ; развитието, технологичната 
модернизация и внедряването на иновации в бизнеса. Има 
дългогодишен опит като оценител на проектни предложения по 
Оперативните програми, ПРСР, 7-ма рамкова програма, Хоризонт 
2020 и др. От 10 години е Управител на Областен информационен 
център–Варна, който се занимава с възможностите за 
финансиране и процеса на инвестиране на средства от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 
Завършва специалност „Компютърна техника и технологии“ в ТУ-
Варна. Защитава дисертация на тема „Дисонанси и перспективи 
при проектното управление на средствата от ЕС (2014-2020)” във 
ВСУ „Черноризец храбър“, притежава квалификация в сферата на 
бизнес развитието, иновациите и европейските фондове, 
сертифицирана от ЕК.  
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12 май 2022 г.  – тема: „Регистрация на фирма – стъпка по стъпка“ – Тодорка Димитрова  

 
 
 

 
Директор на Агенция за икономическо развитие – Варна 
(www.veda-bg.eu) повече от 30 години  и  ръководила   на 
международните проекти  на сдружението в областта на 
предприемачеството и МСП. С висше икономическо образование и 
допълнителна квалификация по педагогика и английска  
филология от Шуменски Университет,  както и по  Бизнес 
Мениджмънт от Университета Джорджтаун в столицата на САЩ  
Вашингтон и Университета  на Щата Уисконсин в Ла Крос , САЩ. 

  
 

http://www.veda-bg.eu/

