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Кои сме ние? 

Ние сме обединение от две консултантски фирми – Collect Consulting S.A. със 

седалище Катовице, Полша и V Consulting Bulgaria със седалище София, България. 

 

 

Нашето обединение е създадено с цел да сподели богатия опит на Collect Consulting 

S.A., натрупан през последните десет години, с по-новите страни-членки на Европейския 

съюз от Югоизточна Европа. Напредъка си, Полша дължи в голяма степен на успешното 

усвояване на евро средства, довело до подобряване на качеството на живот и 

благосъстоянието на населението. Ние вярваме, че този опит трябва да бъде споделен 

чрез прилагане на успешните практики в България. 

 

Нашата силна страна представлява комбинирането на богатия консултантски опит на 

Collect Consulting S.A. със задълбоченото познаване на спецификата на местния пазар и 

професионалното представяне на V Consulting Bulgaria. 

 

 

Нашата оферта 

 Изработване на стратегически планове, програми и стратегии (master plans and 

strategies) 

 Разработване на пътни карти, предпроучвания и проучвания за приложимост 

(feasibility studies and prefeasibility studies) 

 Изработване на концепции, функционални и оперативни стратегии (conceptions, 

functional and utilitarian plans) 

 Техническа помощ и съдействие (technical support and assistance) 

 Оценка на оперативни програми и проекти и социални изследвания (evaluations of 

operational programs and social research) 

 Осъществяване на публично-частно партньорство на национално и регионално 

ниво (public private partnerships on national and regional stage). ПЧП се смята за най-

ефективния инструмент за инвестиции в бюджетна рамка 2014-2020 



 

Консултиране за изискванията и документите за кандидатстване, изпълнение 

и реализация на проекти с финансиране от ЕС в следните области: 

 
 Иновационни, научни и технологични паркове (innovation and science & 

technology parks) 

 Икономически активни зони (economic activity zones) 

 Публични услуги: оптимизация на управление на структури, управление на 

отпадъци и вода (Public utilities: waste management, savage & water management, 

 Здравна система (health care system) 

 Интернет разпространение и информационно общество (broadband networks and 

information society (IS) 

 Обществен транспорт – пътища, магистрали, железопътна инфраструктура, 

трамваи и тролейбусна мрежа, велосипеден транспорт (transport and public 

transport: roads, high ways, railway, trams, trolleybuses, ITS, park & ride systems) 

 Вдъхване на нов живот на публичното пространство чрез възстановяване на 

индустриални сгради и паметници на културата (revitalization of public spaces, 

industrial and cultural relicts and heritage) 

 

 

Защо да изберете нас? 
 

Прилагаме нова за българския пазар методология, базирана на полския опит, 

която многократно увеличава шансовете за получаване на европейско 

финансиране и постига непосредствен ефект върху местната икономика. 

 

 

Нашите ресурси 

 
 Водеща полска консултантска компания с професионално представяне  

на българския пазар 

 Над 50 квалифицирани консултанти, експерти и съветници  

 Над 100 млн. евро усвоени евросредства от нашите клиенти  

 Над 500 успешно реализирани проекти  

 Отлична репутация в Европейския съюз 

 

 

 

Контакти 

 

www.collect.pl 

www.vconsulting.eu 

 

 

     &      V Consulting Bulgaria 


