
      

 

 

П Р О Г Р А М А 

 
НА БИЗНЕС СЕМИНАР  

„СЪВРЕМЕНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИНОВАЦИИ“ 

зала Средец, София Хотел Балкан-Шератон, София  
 

16.04.2015 г. /четвъртък/ 

08:30 – 09:00 ч. 
Регистрация на участниците – зала Средец,  
София Хотел Балкан-Шератон, София. 

09:00 – 09:30 ч. 

Приветствени слова и откриване на форума от: 
- г-жа Даниела Везиева, Заместник-министър на 
икономиката 

- г-жа Мариета Захариева, Изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия /ИАНМСП/ 

09:30 – 11:00 ч. 

Непрекъснато успяващи компании  

Лектор: Mr. Yaniv Dinur 
Презентацията дава практически приложими отговори, 

подкрепени от примери от цял свят.  
 Компании в които е осигурен непрекъснат растеж на 

основа на стабилността.  

 Компании, независими от сътресенията в икономическата 
обстановка.  

 Компании с мотивиран екип, без вътрешни конфликти и 
противоречия.  

 Как можем да превърнем компанията си в непрекъснато 

успяваща компания?  

11:00 – 11:10 ч. Кафе пауза 

11:10 – 12:30 ч. 

Непрекъснато подобрение в производствени компании 
Лектор: Mr. Mario Gil Medrano 

Презентацията дава практически приложими отговори за:  
 Увеличаване на производствения капацитет (20-100 %). 

 Намаляване на времето за производство (30-50%). 
 Увеличаване на продажбите и печалбата. 
 Намаляване на материалните запаси и недовършеното 

производство (20-50%).  
 Подобряване на навременните доставки (достигане 95-

100 %). 
 Излизане на нови пазари и нови канали за дистрибуция. 

12:30 – 13:00 ч. Бюфет 

13:00 – 14:50 ч. 

Търговия на дребно и дистрибуция – I-ва част 
Лектор: Mr. Yaniv Dinur 

На участниците в сесията ще бъдат представени следните 
теми:  

 Как да увеличат значително продажбите (над 20 %).  
 Редуциране нивата на материалните запаси (20-40%). 

 Фактори за привличане на клиенти. 



      

 

 

 Управление на различните категории стоки. 

14:50 – 15:00 ч. Кафе пауза 

15:00 – 16:30 ч. 

Търговия на дребно и дистрибуция – II-ра част 

Лектор: Mr. Yaniv Dinur 
 Синхронизиране процеса на въвеждане на нови 

продукти с края на жизнения цикъл на продуктите. 
 Увеличаване на оборота на материалните запаси (с 50-

100 %). 
 Подобряване на организацията и екипната работа във 

фирмата. 

16:30 – 17:00 ч. 
Финансови инструменти в подкрепа на иновациите и 
конкурентоспособността – Национален иновационен 

фонд.  

17.04.2015 г. /петък/ 

09:00 – 10:30 ч. 

PRIZM – Процес на иновации – I-ва част 
Лектор: Mrs. Anja-Karina Pahl 

Презентацията дава практически приложими отговори за:  
 Конкурентни решения - патенти, бизнес планове и 

дизайн-прототипи. 

 Създаване на изключителни продукти/процеси и 
подобряване ангажираността на служителите. 

 Управление на иновациите във високотехнологичните 
R&D. 

 Мотивация на служителите. 
 Подобряване на комуникацията. 

Практическа работа в групи. 

10:30 – 10:40 ч. Кафе пауза 

10:40 – 12:30 ч. 

PRIZM – Процес на иновации - II-ра част 

Лектор: Mrs. Anja-Karina Pahl 
Участниците ще бъдат запознати с: 
 Системна иновация. 

 Най-добрите отговори, които човекът и природата 
използват за иновации. 

 Седемте общи стъпки, които всички хора използват за да 
мислят. 

Практическа работа в групи. 

12:30 – 13:00 ч. Бюфет 

13:15 – 14:50 ч. 

Управление на проекти – I-ва част 

Лектор: Mr. Takayuki Mukai 
Critical Chain Project Management (CCPM) позволява да се 
съкрати времето за изпълнение на един проект с 20-50 %, 

да се изпълни в рамките на бюджета и обхвата, като в 
същото време се подобри екипната работа.  

Примери за добри практики в Япония, въведени в 
строителни, корабостроителни, нефтодобивни, софтуерни 



      

 

 

производствени и други компании.  

14:50 – 15:00 ч. Кафе пауза 

15:00 – 15:45 ч. 

Управление на проекти - II-ра част 
Лектор: Mr. Takayuki Mukai 
Critical Chain Project Management (CCPM) позволява да се 

съкрати времето за изпълнение на един проект с 20-50 %, 
да се изпълни в рамките на бюджета и обхвата, като в 

същото време се подобри екипната работа.  
Примери за добри практики в Япония, въведени в 
строителни, корабостроителни, нефтодобивни, софтуерни 

производствени и други компании. 

15:45 – 16:15 ч. 

Финансови инструменти в подкрепа на иновациите и 

конкурентоспособността – програми Еврика и 
Евростарс. 

16:15 – 16:30 ч. 
Предоставяне на Удостоверения за участие в 
семинара. 

 
 

 
Координатори на бизнес семинара (представители на ИАНМСП): 
 

г-жа Светлана Илиева, тел.: 02/ 940 79 38, e-mail: 

s_ilieva@sme.government.bg 

г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, e-mail: 

m.tasseva@sme.government.bg 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


