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 Национална Априловска гимназия – гръцки език до 9 клас

 Испания – 2005 до 2016

 Университет „Крал Хуан Карлос“ – Право и Администрация и управление на фирми

 Финансов и правен съветник в бизнес инкубатора към URJC

 Носител на академично отличие по Европейско право, Конституционално право и 
Корпоративни финанси

 Книги - „Международен маркетинг“ и „Отдел обслужване на клиенти като източник на 
конкурентно предимство“

 В момента – бизнес анализатор (due diligence) и Фондация „Градище“ 

 Проектен мениджър – Академия за иновации: Идеите 2018



Научни и иновационни стратегии за 
интелигентни специализации (RIS3)

 Идентификация на силните страни на Габрово

 Определяне на приоритети и разпределение на ресурсите

 Включване на всяка заинтересована страна в изготвянето на обща стратегия

МСП са силно зависими от регионалната среда

Основен проблем: Успешно преминаване през целия жизнен цикъл – от идеята до пазара.

Решение: Финансова и нефинансова подкрепа за хората, които искат да стартират 
собствен бизнес.



Фондация ГРАДИЩЕ

Мисия: да развие предприемаческата екосреда в Габрово и региона, както и да насърчи 
диалогa и комуникацията между граждани, бизнес-сектор и държавните институции на 
местно ниво.

Визия: Габрово да бъде привлекателна дестинация за високо технологични компании, 
предприемачи, фрийлансъри и студенти. Място, където хората с идеи ще срещнат 
подкрепа на вече утвърдения бизнес, лесен достъп до финансови ресурси и 
квалифицирана работна ръка.



Процес – Имам една идея...
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Стратъп екосистемата в Силициевата долина

 Култура на поемане на риск

 Капиталови ресурси

 Партньорство с администрацията

 Партньорство с индустрията

 Талантливи и креативни студенти

 Принос на обществото



Стратъп екосистемата в Торонто

 Enterprise Toronto – бизнес консултации, курсове и обучения
 Нетуъркинг и разпределение на ресурсите

 Общ поглед върху стартъп екосистемата

 Business Incubation Program – за отделни сектори
 Партньорство със 7 организации

 Brand of Toronto’s start-up eco-system





Фондация ГРАДИЩЕ - Проекти
 Споделено работно пространство (Coworking space)

 Програма по предприемачество – 14 модула, 170 лекторски часа – от идеята до 

презентацията пред потенциални инвеститори

Мрежа от партньори – администрация, бизнес, университет, финансови институции

 Програма за събития – 4/месец – предприемачество, нови технологии, меки умения

 Кариерно ориентиране – регулярни срещи между ученици и студенти с габровския 

бизнес



CNN: Paypal buys iZettle for USD 2.2 billion

 Жената на Якоб де Гиър не успява да осъществи 70% от 
планираните продажби на панаир за очила, понеже не може да 
приемa плащания с кредитни карти.

 Якоб решава да се опита да реши този проблем и през април 
2010 създава iZettle – четец за кредитни карти.

 20 млн. компании в света срещат същия проблем

 През 2017 г., Якоб регистрира по 1000 клиента всеки ден

 На 14 май 2018 г. PayPal купува iZettle за 2.2 млрд долара



Габрово като стартъп дестинация
Цели
 Привличане на активни и будни студенти

 Привличане на фрийлансъри и малки стартъп компании от големите градове

Как?
 Качествено висше образование

 Лесен достъп до рисков капитал

 Лесен достъп до мрежа от партньори  и ментори

 Среда, която да позволява придобиването на нови умения
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