
 
 

РЕФЕРЕНЦИЯ 
от Цветан Костов, 

Управител на „Дияна” ЕООД 
 

С настоящата референция бих искал да изразя удоволетвореността си от съвместната работа с 
„Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на наш проект, одобрен за 
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”. 

Свързах се консултантска фирма „Евро програми” ЕООД в края на 2011 г., когато беше обявен 
прием по схема „Технологична модернизация в МСП” и търсих партньор, с опит, който може да 
подготви проект съобразен с всички изисквания на финансиращата програма, така че 
дружеството, което управлявам да получи, необходимото съфинансиране за реализацията на 
мащабен проект за разширяване на производството на електрозаварени профилни тръби на 
обща стойност над 1,2 млн. лв.. 

От консултантската фирма не побързаха да сключат договор с мен. Първото, което направиха е 
да се уверят, че „Дияна” ЕООД и проектът ѝ са допустими за кандидатстване и освен това 
отговарят на криериите, които дават допълнителна тежест при оценката. Едва след като стана 
ясно, че проектът ни отговаря на голяма част от тези незадължителни, но препоръчителни за 
изпълнение критерии и съответно има сериозни шансове да получи търсеното финансиране, 
двете страни решихме, че ще работим заедно и подписахме Договора. 

Консултантите на „Евро програми” подготвиха проект, който по категоричен начин защити 
необходимостта от предстоящата инвестиция и ползите, които тя ще допринесе за развитие на 
фирмата. За целта от „Евро програми” инициираха редица разговори, имащи за цел те да се 
запознаят в детайли с производствения процес, продуктите, които произвеждаме, пазарите на 
фирмата. Бяха обсъдени проблемите, които срещаме, като подробно бяха анализирани 
причините за тях и начинът, по който реализацията на проекта,  ще допринесе за тяхното 
решаване. В резултат, бе подготвен проект, който беше одобрен за финансиране със субсидия 
от 866 хил. лева. 

Съвместната работа с „Евро програми” продължи и след сключването на договора за 
безвъзмездна финансова помощ, когато консултантите се заеха с организирането, 
подготовката и провеждането на тръжната процедура за избор на доставчици по проекта, 
поеха цялата административна работа по него и комуникацията с финансиращата институция, 
като се погрижиха проектът да бъде документално изряден, а изпълнението му да върви по 
график. 

В заключение бих искал да обобщя, че съм изключително доволен от работата си с „Евро 
програми” ЕООД. От това, че познават в детайли изискванията на финансиращите програми и 
уверено се справиха със всеки казус по време на подготовката и изпълнението на проекта, 
вложиха много внимание и усърдие в работата по него и изпълниха в срок всички поети 
ангажименти . Отговорен и коректен партньор, на който можеш да се довериш. 

Препоръчвам услугите на „Евро програми” ЕООД на фирмите, които имат намерение в бъдеще 
да се възползват от европейските фондове. Самият аз отново планирам да работя с „Евро 
програми” във връзка с бъдещи мои проекти. 

 
23.02.2015 г. 
Гр. Варна 


