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Програма 
„Бизнес алтернативи”

е предназначена за амбициозни и 
ентусиазирани предприемачи, които искат 
да създадат бизнес, водещ до финансова 

независимост.
Целта е да се създаде общност от взаимно 
подкрепящи се предприемачи чрез развиване

на бизнес умения, обмяна на опит, знания
и бизнес контакти.

www.ba-bg.org 



Програма Говорителите на церемонията 

Мартина Стронг е Заместник-посланик на САЩ в 
България. Преди това тя е била първи политически 
съветник в Посолството на САЩ в Багдад, 
служила е два мандата във Варшава и е работила 
продължително време към американската армия в 
Басра в Ирак, както и в Париж, Сараево и Прага. 
Г-жа Стронг е служила в продължение на две години 
в Съвета за национална сигурност към Белия дом, 
където е оглавявала екип от представители 
на различни правителствени агенции по 
организирането на Срещата на върха на Г-8 в Сий 
Айлънд, щата Джорджия през 2004 г., както и на 
две други срещи на върха на Г-8 и множество други 
международни срещи.

Десислава Тальокова е изпълнителен директор на 
Фондация „Америка за България” от създаването 
й в началото на 2009 година досега. Преди да се 
присъедини към Фондацията, тя е била мениджър 
в Българо-американската кредитна банка и 
дългогодишен координатор на американски проекти 
за техническа помощ, подпомагащи прехода на 
България към пазарно ориентирана икономика.

Росен Иванов е управител и съдружник в Black 
Peak Capital, ко-инвестиционен фонд за дялово 
и мецанин финансиране. Преди това той заема 
същата длъжност в Entrea Capital, а по-рано работи 
в McKinsey & Co. в Ню Джърси / Ню Йорк, където се 
фокусира върху компании за потребителски стоки, 
индустриални компании и частни дялови инвестиции. 
Член на борда на директорите на ТСА е от 
създаването на фондацията през 2012 г до момента.

Приветствено слово на Заместник-посланика на 
САЩ, Мартина Стронг

Приветствено слово от името на фондация 
„Америка за България“, г-жа Десислава Тальокова, 
изп. Директор 

Изказване на г-н Росен Иванов, управител и 
съдружник на ко-инвестиционен фонд Black Peak 
Capital, член на Борда на Фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ и доброволец в програма 
„Бизнес алтернативи“

Размисли на предприемачите - изказване на г-жа 
Лилия Ранкова, говорител на завършващите 
програма „Бизнес алтернативи“ клас – пролет 
2016г

Церемония по награждаване на завършващите 
програма „Бизнес алтернативи“, водещ г-жа 
Камелия Атанасова, мениджър на програма 
„Бизнес алтертнативи“

Заключително слово на г-жа Сара Перин, изп. 
Директор на фондация „Тръст за социална 
алтернатива“

Коктейл 



Ангел Валентинов, Модна къща „Мама, Тати и аз“ 
Модна къща “Мама Тати и Аз” предлага дизайнерски дрехи за цялото 
семейство в един тон,с които се отличават от всички, придобивайки 
самочувствие и обединяване в добър отбор. А добрият отбор е 
доброто семейство!

Боцелин Митков, Фризьорски салон „БоЦкО СтиЛ”
Фризьорски салон “БоЦкО СтиЛ” е салонът, който предоставя фризьорски 
услуги предимно на жени. Искате нова визия, качествено обслужване и 
добро отношение към себе си и косата си - попаднали сте на точното 
място, където ще получите всичко това. Заповядайте, очаквам Ви!

Бойко Гренцке, Ферма за пъдпъдъчи яйца Гренцке
Ферма Гренцке отглежда пъдпъдъци, за да предостави здравословна и 
качествена алтернатива за месо и яйца за Вашата трапеза. Нашите 
клиенти са важни за нас, но също така са важни и нашите служители 
и партньори. Фермата ще предоставя възможности за работа и 
изкарване на доходи на младежи от Благоевградския дом за деца лишени 
от родителска грижа.

Лилия Ранкова, Къща за гости „Бяла Злата“, гр. Бяла Слатина
“Бяла Злата” е къща за гости, съчетаваща минало и бъдеще! При нас 
Вие ще можете да се насладите на модерен интериор и спокойствие 
в комфортни и достъпни стаи! В битовата ни механа ще вкусите 
местни деликатеси, а от бутиковият ни магазин ще можете да си 
закупите късче спомен от Северозапазната култура. Възползвайте се 
и от релакс услуги, разходки сред природата и посещения на уникалните 
забележителности на Врачанския балкан!”

Маринела Василева-Димитрова, Учебен център LangArts
Образователен център LangArts помaгa на клиентите си да постигнат 
своите цели чрез свободно владеене на английски език. Ефективното 
комбиниране на класически и модерни педагогически методи, заедно с 
индивидуален подход и грижа, води не само до по-високо ниво на езикови 
умения, но и до цялостна увереност и развитие на личността.”

Милена Станчева, Студио за красота „Milеna Beauty Studio” 
„Milеna Beauty Studio” задоволява , както необходимостта на клиентите 
ни от здравословен начин на живот, щадящи, бързи и ефективни грижи,
с видим резултат, така и необходимостта на обслужващия персонал, да 
се развива интензивно, обучава и адаптира към промените. В нашето 
студио ние издигаме красотата извън рамките на очакваното.

Олина Минчева, Коучинг бизнес 
Бизнес Олина Минчева е вид покана към хората да се срещнат отново 
със себе си, да осъзнаят къде са в момента в живота си и да се 
придвижат към това което искат. Моят бизнес разкрива потенциала на 
хората и им помага да постигнат своите цели. Услугите на моят бизнес 
са за всички,които имат мечти, не се примиряват със статуквото и 
избират себе си пред някой друг!

Пламен Илиев, книжарница „Идея“
Книжарница „Идея“ е не просто идея, тя ще прекрати ограничения достъп 
на родители и ученици от малките населени райони до качествени 
услуги, помагала, пособия за тяхното развитие и пълноценен учебен 
процес. Всички деца имам  право от нормален достъп до знание,  което 
да ги изгради като пълноправни и можещи членове на обществото.

Спас Спасов, Foodtruck или подвижен ресторант
Нашият подвижен ресторант е мястото където можете да 
похапнете страхотни шницели, приготвени по домашна технология. 
Всеки член от семейството може да избере шницел по размера си, без 
да има угризение, че замърсява околната среда, защото нашия камион 
е приспособен да работи на отпадъчното олио от фритюрниците ни. 
Заповядайте да се насладите на “Шницел на всеки километър”.

Стефка Райчева, Мелиора Вижън фотография
Мелиора вижън помага на хората да осъществят своята желаната 
визия. Дали ще творят самите те или ще решат да се възползват от 
цялостна услуга за сътворяване на визия, ние осигуряваме нужните 
ресурси за постигане на красиви резултати.

Стела Георгиева, Студио за масажи АЙЯ
В студио за масажи АЙЯ сме водени от мисията си да допринасяме 
за здравето, благополучието и самочувствието на нашите 
клиенти. Пожелахме да им предоставим повече и по-достъпни услуги, 
разширявайки палитрата на предлаганите от нас възможности. 
Добрия професионализъм, компетентността и адекватността към 
проблемите на нашите клиенти не остават незабелязани и се оценяват 
високо от тях.

Стефан Стефанов, Венис ЕООД
Фирма Венис ЕООД се занимава с дърводобив и продажба на дърва за 
огрев в община Трън. Целта на фирмата е да работи за спирането 
на измамите с възрастните и трудноподвижни хора. Венис ЕООД ще 
постигне това чрез предоставяне на коректни и навременни услуги 
по доставка на дърва в региона грижейки се за специфичните нужди и 
желания на застаряващото население от селските региони.

Цветан Тодоров, Фризьорско студио Art Sugar
„ART SUGAR” e студиото представляващо вулкан от внимание, емоции 
и професионализъм. При мен ще получите изцяло нова визия, базирана 
на коктейл от безамонячни бои с натурални цветове, виртуозно 
подстригване и ювелирно изработена прическа.

Завършили класa на програма 

„Бизнес алтернативи”– пролет 2016 г.

Завършили класa на програма 

„Бизнес алтернативи”– пролет 2016 г.



Фондация „Америка за България” подпомага 
израстването и укрепването на динамична 
пазарна икономика и демократично общество 
в България и подкрепя страната в постигане 
на пълния є потенциал на успешна и модерна 
европейска нация. Основана през 2008 
година, Фондацията е наследник на Българо-
американския инвестиционен фонд, създаден от 
Правителството на САЩ чрез Американската 
агенция за международно развитие. Грантовете, 
които Фондация „Америка за България” 
предоставя, продължават отношенията на 
доброжелателство и приятелство между 
народите на САЩ и България. 

Американското посолство

в България 

Фасилитатори

Сребрил Сейков, Петя Пенева, 
Даниела Попова, Камелия Атанасова

Дискусионни и финансови лидери

Анелия Димитрова, Венета Илиева, 
Гергана Маркова, Георги Даржанлиев, 
Деян Василев, Дориана Басамакова, 

Екатерина Игнатова, Иван Димитров, 
Любомир Минков, Милко Ангелов, 

Натанаил Стефанов, Нина Нейкова, 
Пламен Желязков, Росен Иванов

Жури на състезанието
за най-добър бизнес план 

Божана Куртева, Евгения Волен, 
Ивайло Зафиров, Марио Страхинов,

Юрий Вълковски, Николай Ярмов

ТСА благодари на доброволците 

по програма „Бизнес алтернативи”

Благодарности

към нашите донори


