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Земеделците проявяват 
най-голяма активност
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Кои са най-често срещаните грешки във вече подадените европроекти ► 30-31

най-голям инте-
рес има към въз-
можностите за 
модернизация на 
земеделското сто-
панство, поставя-
нето на фотовол-
таици и селския 
туризъм

Земеделските производи-
тели са едни от най-актив-
ните и най-добре подгот-
вените бенефициенти на 
средства от еврофондовете. 
В повечето случаи те имат 
опит с предприсъедини-
телната програма САПАРД, 
получили са финансиране 
и са се уверили, че европа-
рите не са нещо нереално, 
знаят как се подхожда при 
разработването, подава-
нето и управлението на 
проекти и търсят възмож-
ности за развитие. Това 
сочат наблюденията на 
Иван Щилиянов, който е 
управляващ съдружник в 
консултантска компания 
Hedge Consult. 

Фирмата се е профилира-
ла в извършването на услу-
ги, свързани с Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) и работи 
основно със земеделски 
производители почти от 
създаването си. Причина-
та за това, от една стра-
на, е, че програмата има 
сравнително голям тери-
ториален обхват, а и по нея 
е предвиден значителен 
обем средства. Селските 
общини в страната заемат 
около 81% от територията 
й, а сумата, която се оси-
гурява за селското стопан-
ство, е почти наполовина 
на това, което може да се 
получи от всички седем 
оперативни програми, каз-
ва Щилиянов. Работата със 
земеделски производители 
се оказва и по-лесна, тъй 
като консултантите могат 
да си спестят голяма част 
от обясненията. В повечето 
случаи те вече са научени, 
че за писането на проект е 
нужна конкретна инвести-

Много често 
хората, с които 
контактуваме,  

ни питат дали трябва  
да си платят и нещо  
повече от комисиона  
за консултантските  
ни услуги, както  
и  с какво лоби 
разполагаме

► Hedge Consult е консул-
тантска компания, която 
е създадена през 2007 г. 
► Тя предоставя услуги в 
областта на корпоратив-
ните финанси и проект-
ното финансиране, като 
поставя акцент в дейност-
та си върху европейските 
фондове и програми. 
► компанията съдейства 
и при набавяне на дългово 

финансиране от кре-
дитни институции, 

разработва инвес-
тиционни и евро-

пейски проекти. 

 Визитка

  Иван Щилиянов,  
управляващ съдружник в  
консултантска компания  
Hedge Consult

ционна идея, а не просто 
идеята “да се вземат едни 
пари”.  

Връзката
Централният офис на фир-
мата се намира в София, а 
клиентите й са разпръсна-
ти в страната. Как фирмата 
достига до тях? Обикновено 
хората първо ни се обаждат 
по телефона и казват с как-
во разполагат и каква идея 
имат. Още тогава им даваме 
първите съвети дали могат 
да кандидатстват. Следва 
опознавателна среща, като 
ние ходим при земеделски-
те производители на място. 
Ако започнем да разработ-
ваме проекта им, задъл-
жително се запознаваме с 
материално-техническата 
база, за да добием преки 
впечатления за дейността 
им. По принцип нови по-
сещения не се налагат, под-
държаме връзка по телефо-
на и електронната поща и 
се виждаме отново на етапа 
на подаването на проекта, 
разказва Щилиянов.
 
Интерес
От Hedge Consult отчитат, 
че най-голям интерес има 
към възможностите за мо-
дернизация на земеделско-
то стопанство, поставянето 
на фотоволтаици и селския 
туризъм. В първото направ-
ление компанията вече има 
и първите си одобрени про-
екти. Подготвили сме и дос-
та проекти за инсталиране-
то на фотоволтаици, тъй 
като това е нискорискова, 
дългосрочна инвестиция, 
с добра възвръщаемост, а 
при това се осигуряват и 
70% субсидия, казва Щили-
янов. В това направление 
служителите на компания-
та се хвалят със значителни 
познания, а в същото време 
ползват и експертни съ-
вети на преподаватели от 
Техническия университет 
в София. За съжаление за 
пореден път беше отложен 
стартът именно на тези две 
мерки, по които може да се 
подават проекти за фото-
волтаици и за развитие на 
селски туризъм, коменти-
рат от Hedge Consult. Това 
са мерки, по които могат 
да кандидатстват и незе-
меделски производители, 
а забавянето им създава 
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скептично отношение у 
потенциалните бенефи-
циенти, казва Щилиянов. 
По думите му това затруд-
нява и работата на консул-
тантските компании, като 
най-лошото е, че всъщност 
те не могат да контроли-
рат причините по никакъв 
начин.

Нагласи
Много често хората, с които 
контактуваме, ни питат да-
ли трябва да си платят и не-
що повече от комисиона за 
консултантските ни услуги, 
т.е. подкуп, както и с какво 
лоби разполагаме, казва 
Щилиянов. За съжаление 
това е нагласата, която бе-
нефициентите са си създа-
ли за контактите с Минис-
терството на земеделието 
и храните. Това мнение е 
погрешно както за ведом-
ството, така и за услугите, 
които предоставят консул-
тантските компании, ко-
ментират от Hedge Consult. 
Ние, консултантите, пре-
доставяме интелектуален 
продукт, правим чисто ико-
номически обосновки на 
инвестиционни планове и 
се надявам хората да запо-
чнат да го осъзнават, казва 
Щилиянов. 

► едно от първите впе-
чатления от офиса на 
Hedge Consult е , че там 
работят млади хора. дали 
това създава предубежде-
ния у потенциалните им 
клиенти? да си млад не е 
недостатък, даже напро-
тив - ние сме много по-гъв-
кави и работим с много 
по-голям хъс и ентусиазъм. 
освен това не ни липсват 
познания и опит, казва 
един от собствениците 
- иван Щилиянов. Той спо-
деля, че по принцип хората 
предпочитат да се дове-
рят на млади експерти, 

които са наясно с новите 
тенденции и имат желание 
да доказват възможности-
те си, отколкото на хора, 
които разчитат на успе-
хи отпреди десет години. 
Щилиянов и колежката му 
деница Мирчева са колеги 
от УнСС. Завършили са спе-
циалност Международни 
икономически отношения. 
По-късно заедно с техния 
преподавател, а впослед-
ствие приятел и бизнес 
партньор Васил Петков 
създават Hedge Consult. 
като управляващи съдруж-
ници са вписани Щилиянов 

и Петков, който е доктор 
по икономика и асистент 
със специалност Прогнози-
ране на международните 
пазари, пазарни анализи и 
прогнози в катедра Мио и 
Бизнес към УнСС. Автор е 
и на дисертация на тема 
измерване конкурентоспо-
собността на българското 
земеделие, на редица науч-
ни публикации, финансови 
и инвестиционни проекти. 
има професионален опит 
в областта на фирменото 
кредитиране, проектното 
финансиране, бюджетира-
нето.

 Екипът
да си млад е предимство


