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БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО – BCD 

Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е 
създадена към мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен 
инструмент за търсене и намиране на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. 
Всеки заинтересуван може да попълни своя фирмен профил като посочи и вида 
на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае. Базата данни се 

попълва онлайн, профилите се публикуват на официалната страница на мрежата и до тях имат достъп 
всички партньори от мрежата в Европа, Северна Африка, Близкия изток и Северна и Южна Америка. 
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес 
сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от 
всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или предлагане до 
информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази информация ще достигне около 
600 организации, включващи търговски камари, агенции за регионално развитие и университетски 
технологични центрове в повече от 40 европейски държави.  
Повече за базата данни с възможност за безплатно въвеждане на Ваш фирмен профил, търсене на 
партньори или продукти по Ваши ключови думи, както и съответните формуляри можете да намерите 
тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 
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ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ В СФЕРАТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ 

 

   

Мрежата Enterprise Europe Network провежда различни събития за промотиране на дейността си в 

помощ на фирмите на регионално, национално и международно ниво. Събитията предоставят 

възможността за среща с потенциални бизнес партньори по време на предварително уговорени срещи 

по интереси, даващи възможност за представяне на вашия бизнес или технологична оферта. Искате ли 

да участвате на подобни събития? Имате ли технологични профили в сферата? Моля свържете се с нас 

на електронна поща: gkolev@cci.dobrich.net, tgicheva@cci.dobrich.net за да Ви помогнем! 

  

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНОТО СЪБИТИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 и ЯНУАРИ 2014.  
МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С EEN ДОБРИЧ НА ТЕЛЕФОН 058 601 472 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

ИЗБРАНОТО ОТ ВАС СЪБИТИЕ 

 

1 December 2013 
Hong Kong Business of Design Week 2013 
Hong Kong (China) 

1 December 2013 
Company Mission to G2G in Torino 
Torino (Italy) 

1 December 2013 
“Lazio à la carte.....Paris à table” 
Paris (France) 

1 December 2013 
The transformative power of Plug-In Electric cars: Incoming mission from Cyprus 
Heraklion,Rethymno (Greece) 

3 December 2013 
Precision Fair 2013 
Veldhoven (Netherlands) 

3 December 2013 
Pro'energy ENERGAIA 2013 
MONTPELLIER (France) 

3 December 2013 
Enterprise Europe Network Lithuania conference and company mission 
Kaunas (Lithuania) 

4 December 2013 
Intermediate level EACI-EPO IPR training 
Vienna (TBC) (Austria) 

4 December 2013 
Company Mission on laser applications 
Modena (Italy) 

4 December 2013 
Green Business meetings 2013 
Paris Nord Villepinte (France) 

4 December 2013 IL Company Mission to ARTEMIS Co-Summit 
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Stockholm (Sweden) 

4 December 2013 
Business Forum in Prague 
Prague (Czech Republic) 

4 December 2013 
Access to Finance for SMEs - Part 4 - State Agency Funding 
Cork (Ireland) 

5 December 2013 
Tech Industry 2013 Brokerage event 
Riga (Latvia) 

5 December 2013 
German-Polish Conference on relocation support , innovation and start-ups 
Frankfurt Oder (Germany) 

8 December 2013 
Hungarian trade mission to Turkey for the construction, manufacturing, ICT and 
transport sectors 
Istanbul, Bursa (Turkey) 

9 December 2013 
Overview of New Innovation Services in EEN 
Turin (Italy) 

10 December 2013 
WIRED UP: Virtual Brokerage Event dedicated to mechanical subcontracting.  
Lecco (Virtual) (Italy) 

10 December 2013 
Decentralized Traininig „Horizon 2020“ 
Graz (Austria) 

11 December 2013 
Finnish ICT field company mission to Estonia 
Tallinn (Estonia) 

11 December 2013 
Company mission from Slovakia to Germany 
Hannover, Hamburg (Germany) 

12 December 2013 
Polish company mission to Turku, Finland  
Turku (Finland) 

16 December 2013 
Polish-Slovenian company mission to Krakow with B2B 
Krakow (Poland) 

17 December 2013 
Business Forum Cyprus - Serbia 
Belgrade (Serbia) 

18 December 2013 
Reuse of building materials 
Bremen (Germany) 

13 January 2014 
Polish company mission to Turku, Finland  
Turku (Finland) 

14 January 2014 
SIVAL 2014: plant production B2B 
ANGERS (France) 

15 January 2014 
Biomass Business Talks 2014 
Graz (Austria) 

16 January 2014 
EEC 2014 - Energy Efficient Construction 2014 
Graz (Austria) 

16 January 2014 
Cycle and Hiking Fair Mechelen 
Mechelen (Belgium) 
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17 January 2014 
Swedish ice cream manufacturer visiting Italy 
Rimini (Italy) 

21 January 2014 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND EFFICIENT ENERGY BUILDINGS 
Brussels (Belgium) 

22 January 2014 
Smart Coatings 
Sedgefield (United Kingdom) 

22 January 2014 
Horizon 2020 Connections 
Bratislava (Slovakia) 

23 January 2014 
Brokerage Event "Slovakia - Malta 2014" 
Bratislava (Slovakia) 

26 January 2014 
Fashionmatch @ Modefabriek & Amsterdam Fashion Week 
Amsterdam (Netherlands) 

26 January 2014 
Company Mission: ISM 2014 
Cologne (Germany) 

28 January 2014 
Italian Furniture Design VIRTUAL 3D FAIR – Second edition! 
Monza (on-line) (Italy) 

29 January 2014 
6th iNNOVATION fORUM for MicroTechnologies & SmartSystems 
Villingen-Schwenningen (Germany) 

29 January 2014 
Business matching event at nano tech fair 2014 
Tokyo (Japan) 

30 January 2014 
Swiss-Dutch Water Technology Event 
Dübendorf (Switzerland) 

 

ОФЕРТИ ОТ БАЗА ДАННИ ЗА БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ BCD НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ КЛИЕНТИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK ЗА 2013 ГОДИНА 02/2013 
 

164. BCD ID20130219020 Италианска фирма, която се занимава с търговия на топло- и звуко 

изолационни продукти (материал за гражданско и промишлено строителство, отопление и 

климатични системи и др.) търси агенти, дистрибутори и представители в страните от Източна 

Европа. 

165. BCD ID20130219019 Независима белгийска компания, специализирана във финансови 

консултантски услуги, свързани със сливания, придобивания, прекратяване на дейността, 

набиране на капитали и стратегическо консултиране предлага търговски посреднически услуги 

като представител или подизпълнителски дейности на белгийския пазар. 

166. BCD ID20130219018 Босненска фирма, занимаваща се с услуги по боядисване и декориране 

на интериор и екстериор, боядисване на стоманени конструкции и дребни ремонти в 

строителството търси търговско посредничество (агент, представител, дистрибутор). 

167. BCD ID20130220018 Английски дистрибутор на здрава, иновативна, екологична, устойчива 

на триене боя за интериорна и външна употреба търси дистрибутори в Европа и други страни. 

Освен това търси съвместни предприятия в страни като Китай и Русия. В момента компанията 
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предлага на своите клиенти десет години производствена гаранция във Великобритания и се 

стреми да открие дистрибуционни партньори в чужбина, които могат да предлагат тези бои 

успешно на места като летища, корпоративни сгради, хотелиерство, образование, 

здравеопазване, развлечение / търговия на дребно, арени, товарни зони или навсякъде, 

където има голям трафик. 

168. BCD ID20130220009 Гръцка фирма с опит в областта на хирургията, със специален фокус 

върху продукти за операционната зала, като хирургически конци, хемостат и подобни продукти, 

търси надеждни и опитни дистрибутори. Фирмата също така желае да бъде представител на 

съвременни и висококачествени продукти в сферата на хирургията. 

169. BCD ID20130222024 Белгийскa нанотехнологична компания, специализирана в 

производството на иновативни и защитни покрития, анти-графити покрития и нано мастербачи, 

композитни материали и изделия за строителството търси агенти / дистрибутори. Чрез 

собствена лаборатория и най-иновативните методи в нанотехнологиите, фирмата произвежда 

уникални продукти с по-малко материал и по-добри характеристики. В момента компанията 

търси партньори за търговско сътрудничество. Също така предлага услугите си като търговец 

или агент на други иновативни продукти / наноматериали. 

170. BCD ID20130222022 Турска фирма, специализирана в производството на машини за сушене 

на дърво, зеленчуци и плодове, тютюн и устройства за измерване на влага търси дистрибутори. 

171. BCD ID20130222020 Турска фирма, специализирана в производството на покривни 

материали, като поликарбонатни плоскости, PVC трапецовидни панели и полимерни плочки 

търси дистрибутори и е готовa да работи като подизпълнител. 

172. BCD ID20130221052 Млада и динамична италианска организация, основана в Ломбардия 

работи за разпространението на знания за маркетинг. Организацията търси университети, 

асоциации, фондации и фирми, желаещи да си сътрудничат. Търсените партньори трябва да 

бъдат готови взаимно да си сътрудничат с реципрочно производство и подизпълнителски / 

аутсорсинг дейности. 

173. BCD ID20130221051 Италианска компания с четиридесет години опит в производството на 

компоненти за машини търси посредник за търговия и дистрибуция и предлага 

подизпълнителски услуги. 

174. BCD ID20130221050 Френска компания, специализирана в проектирането, производството и 

дистрибуцията на опаковки за чувствителни продукти (опасни, термо-чувствителни, биологични 

и чупливи) търси търговски агенти и дистрибутори. 

175. BCD ID20130221049 Италианска компания произвежда гумени уплътнения, които могат да 

бъдат използвани в няколко области. Фирмата търси чуждестранни партньори, интересуващи 

се от нейните продукти. Фирмата търси търговски посредничество и дистрибуторски услуги и 

предлага подизпълнителски услуги. 

176. BCD ID20130221047 Шотландска IT компания, специализирана в софтуер като услуга, която 

осигурява глобална информация за мобилността на работната сила, както на хартиен носител 

(Digital Pen) така и в електронна форма (e-forms) за PC, таблети и мобилни телефони търси 



 

 

европейски партньори за предоставяне на регионални и местни продажби, както и за 

поддръжка на клиенти. 

177. BCD ID20130221043 Шведска компания, специализирана в проектиране, разработка, и 

дистрибуция на алуминий главно на шведския пазар търси доставчици на алуминиеви пръти и 

профили в главно Източна Европа т.е. Хърватия, Румъния, Словения, България и Унгария. 

178. BCD ID20130221042 Турска фирма, специализирана в сектора на гранит, травертин и 

мрамор търси агенти, търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор). 

179. BCD ID20130221040 Полско търговско дружество търси доставчици (производители и 

дистрибутори) на инструменти, крепежни елементи и други метални аксесоари. 

180. BCD ID20130221039 Полска консултантска компания, активна в секторa възобновяеми 

енергийни ресурси търси опитни чуждестранни партньори за съвместни предприятия, свързани 

с възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Също така предлага услугите си като 

подизпълнител. 

181. BCD ID20130221036 Сръбскo млекопреработвателно предприятие, специализирано в 

производството на млечни продукти и специфични сръбски сирена (от региона Копаоник) търси 

дистрибутори и търговци на едро в европейските страни. 

182. BCD ID20130221033 Сръбска фирма основана през 2002 г., е специализирана в 

производството на мека мебел. Основните продукти са двуместен диван, триместен диван, 

диван, фотьойл, френско легло и т.н. Фирмата търси подизпълнителски дейности. Също така, 

търси мебелни магазини в европейските страни за евентуална дистрибуция. 

183. BCD ID20130221030 Испанска архитектурна фирма, занимаваща се с изготвянето на 

проекти, градско планиране и дизайн, предлага подизпълнение на разработването на този вид 

проекти. 

184. BCD ID20130221027 Италианска компания, базирана в Милано разработва и произвежда 

апаратура за откриване на рентгенови и гама лъчи за промишлени и научни приложения. 

Фирмата търси търговски посредник (агент или дистрибутор) за продажба на преносим 

XRFспектрометър за приложение главно в културното наследство (но не само). Необходимо е 

пълно и доказано познаване на пазара на апаратура за анализ на културното наследство, както 

и капацитет за предоставяне на помощ и подкрепа на клиентите. 

185. BCD ID20130221025 Английски производител на иновативна гама от продукти, 

предназначени да защитят и да удължат живота на пресни продукти търси агенти или 

дистрибутори. Фирмата се интересува от отговор от всички страни, занимаващи се с 

отглеждане на плодове, зеленчуци и цветя, транспорт или съхранение. 

186. BCD ID20130221023 Испанска фирма предлага дейности по белене на дървесина на фирми, 

които се интересуват от получаването на тази суровина. 

187. BCD ID20130221019 Чешка фирма, специализирана в производството на различни бои, 

лакове, лепила търси търговски посреднически услуги и предлага продуктите си на други 

производители или търговски субекти да бъдат продавани в рамките на техните собствени 

марки (като подизпълнител). 



 

 

188. BCD ID20130221007 Немска фирма, активна в козметичния сектор, особено козметика за 

коса, търси търговски агенти за разпространение на продуктите си на европейския пазар. 

Освен това фирмата предлага договор за подизпълнение и аутсорсинг дейности в този сектор. 

189. BCD ID20130221004 Руска компания, специализирана в производството на продукти за 

лабораториите, работещи в областта на бактериология, вирусология, клинична лабораторна 

диагностика, търси европейски дистрибутори. 

190. BCD ID20130220036 Унгарска фирма е разработила изцяло нов слънчев колектор, който е 

рентабилен, възвръщаемостта на инвестицията е три пъти по-бърза и производствените 

разходи са най-малко половината от тези при конвенционалните вакумно-тръбни слънчеви 

колектори. Фирмата основно търси партньори, които биха могли да се заемат с производство и 

монтаж на колекторите. На второ място, търси потенциални дистрибутори. 

191. BCD ID20130225049 Френска фирма, специализирана в производството на LED тела с богат 

опит в областта на LED осветление търси посредник за търговия и дистрибуция. 

192. BCD ID20130225048 Македонска компания, специализирана в производството на мед търси 

агенти и дистрибутори в ЕС. 

193. BCD ID20130225045 Босненска фирма, занимаваща се с обзавеждане на интериор, услуги за 

сглобяване на мебели, производство на мебели, предлага търговски посреднически услуги 

(агент, представител, дистрибутор) и подизпълнение / аутсорсинг дейности. 

194. BCD ID20130225044 Френска компания, специализирана в проектиране, производство, 

продажби и отдаване под наем на AC и DC устройства (load banks) с ниско напрежение търси 

дистрибутори или партньори за доставка на електрическа енергия и поддръжка. 

195. BCD ID20130225041 Шотландска компания, специализирана в търговия на едро и внос на 

изделия от дървен материал търси производители на изделия от дървен материал в Европа. 

Фирмата се интересува от установяване на дългосрочно партньорство с производител, за да 

разпространяват продуктите си и да се подпомогне развитието на техния пазарен дял във 

Великобритания. 

196. BCD ID20130225037 Босненски производител на прозорци, врати, плъзгащи се врати търси 

търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор). 

197. BCD ID20130225034 Чешка компания, представляваща редица местни предприемачи търси 

чуждестранни бизнес партньори, на които да предлагат подизпълнителски услуги в областта на 

прост ръчен труд (монтаж, завършване), занаятчийски дейности. 

198. BCD ID20130225030 Босненска фирма, занимаваща се с услуги за обработка на метали, 

предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) и подизпълнение 

/ аутсорсинг дейности и търси съвместно предприятие. 

199. BCD ID20130225018 Сръбска мандра произвеждаща специфични за географската област 

сирена търси агенти и дистрибутори в европейските страни. Продуктите са от област Sjenica. 

200. BCD ID20130225017 Сръбска фирма, създадена през 1963 г. за производство на тухли и 

керемиди търси партньори за съвместно предприятие в производството на нов тип керамични и 

строителни материали. Също така се интересува от продажба на част от компанията. 



 

 

201. BCD ID20130225016 Гръцка компания, производител на усъвършенствани системи и 

решения за ремонт, усилване и защита на бетонни и други структури, търси агенти и / или 

дистрибутори. Също така търси партньори за реципрочно производство и създаване на 

съвместно предприятие. 

202. BCD ID20130225014 Сръбска фирма е специализирана в производство на различен вид 

изделия от каучук, предназначени за бани, мебели, за бита, за селскостопански машини, 

транспортни средства и др. Фирмата разполага със собствена технология за производство на 

суровини и произвежда продукти, в съответствие с нуждите на клиента. Търси представители в 

чужбина и предлага подизпълнителски дейности. 

203. BCD ID20130225011 Сръбски клъстер за зелено строителство фокусиран върху образование, 

информиране и насърчаване на зелено строителство, енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници, търси фирми, клъстери и изследователски организации за съвместно 

предприятие. 

204. BCD ID20130225010 Турска фирма, специализирана в производството на хидроизолационни 

продукти търси дистрибутори в европейските страни. 

205. BCD ID20130225009 Турска фирма, специализирана в производството на женски и мъжки, 

тъкани и трикотажни облекла търси дистрибутори в европейските страни. 

206. BCD ID20130225007 Литовска фирма за производство на туф фотьойли (bean bags) в 

различни цветове, материи, форми и размери търси агенти, дистрибутори и представители, 

които могат да разпространяват продуктите и да представляват дружеството в страните от ЕС. 

207. BCD ID20130225006 Българска фирма, специализирана в производството на трикотажни 

облекла, производството на модели със ситопечат, бродерия, апликация, специално пране и 

боядисване на готовата продукция предлага договор за подизпълнение и търси партньори за 

търговски посредници (агенти, дистрибутори). 

208. BCD ID20130224002 Хърватска фирма, чиято основна дейност е производство на трактори, 

особено производство на трактори с шарнирна рама и селскостопански трактори, основно търси 

чуждестранни дистрибутори. 

209. BCD ID20130222025 Френска фирма, дистрибутор на RCBB (прекъсвач за остатъчен ток), 

МСВ (микро прекъсвач), пластмасови кутии за табла, електрически аксесоари, контакти, 

ключове и всички видове електрически апарати за професионални електротехници, търси 

търговци на едро или производители да разпространява своите стоки. 

210. BCD ID20130222021 Сръбска фирма, специализирана в производство на метални машинни 

части за преработвателната промишленост, в съответствие с техническата документация или 

мостра (sample), търси съвместно производство и предлага договор за подизпълнение и 

аутсорсинг дейности в областта на обработка на метали. 

211. BCD ID20130222013 Шведска фирма, специализирана в производство на бебешка храна 

търси производител на мазнини на прах. 

212. BCD ID20130222012 Румънска фирма е дистрибутор на медицинско оборудване и 

медицински консумативи на националния пазар.Фирмата желае да развива дистрибуторска 

мрежа, поради което търси производители на медицинско оборудване, медицински 



 

 

консумативи, нефармацевтични продукти, природни продукти. Предлага дистрибуторски 

услуги. 

213. BCD ID20130222011 Румънски доставчик на медицинско оборудване търси дистрибуторски 

услуги за дигитални термометри и живачни класически термометри. 

214. BCD ID20130222006 Английска фирма произвежда и доставя редица иновативни, 

охлаждащи превръзки (лепенки) за многократна употреба, които се използват в медицината и 

спорта.Търси дистрибутори за предлагането на тези нови продукти в рамките на тяхната 

територия. 

215. BCD ID20130228045 Шотландски търговец на едро на спортни и модни маркови обувки и 

облеклa търси партньори в ЕС. Фирмата работи с големи търговци на дребно в цяла 

Великобритания и търси дистрибутори за продуктите в чужбина. Също така желае да действа 

като дистрибутор във Великобритания. Стоките са гарантирано автентични и могат да се 

продават свободно в рамките на ЕС. 

216. BCD ID20130228042 Английска издателска къща, която е специализирана в нехудожествени 

книги търси сътрудничество с партньори в други страни, които имат присъствие в пазара за 

обучение по английски език. Фирмата желае да си сътрудничи с партньори, компании и 

издатели в други страни с различни родни езици, да разработва и публикува книга, която е 

насочена към възрастни, изучаващи английски като втори език. 

217. BCD ID20130228038 Словенска компания, която е специализирана в производство на 

патентован и международно награден стол за офисa или дома търси дистрибутори. Компанията 

също така предлага своя франчайз на потенциалните партньори в областта на здравославна 

работа и здравословен начин на живот. 

218. BCD ID20130228034 Австрийска фирма, която предлага забавни влакове и транспортни 

средства търси дистрибутори / агенти в други страни от ЕС. 

219. BCD ID20130228028 Българска фирма е специализирана в търговия със селскостопанска 

продукция, пестициди, торове и семена. Фирмата търси подобни компании от ЕС, Македония и 

Турция за внос и износ на селскостопански продукти, торове, семена и пестициди. Фирмата 

предлага и търси съвместно предприятие, както и взаимни търговски посреднически услуги 

(агенти, дистрибутори). 

220. BCD ID20130228024 Шведска компания е специализирана в технически изследвания и 

развитие на продукти и услуги, които да бъдат използвани за борба с пожари. Компанията е 

разработила нова машина, която служи за пожарникарските маркучи и търси агент / 

дистрибутор. 

221. BCD ID20130228022 Шведска компания, основана през 1947 г., производител на 

отоплителни системи, които се използват за отопление на катедрали, хотели, кораби, 

стопански постройки и зали търси производители на стомана, алуминий и мед в 27-те страни 

членки на ЕС (търси подизпълнител). 

222. BCD ID20130228011 Руска компания, специализирана в производството на смазочни масла 

за промишлена и консумативна употреба търси търговски посредници (агент, представител, 

дистрибутор). 



 

 

223. BCD ID20130228003 Руска фирма, която предлага широка гама от информационни услуги – 

маркетингови проучвания, браншови ревюта, публикуване на каталози, помощ при 

установяването на международни и междурегионални бизнес контакти, предлага тези услуги на 

европейски изпълнители. 

224. BCD ID20130228002 Руска фирма, която е специализирана в доставката на оборудване за 

газификация на твърди горива, развитие, проектиране и производство на оборудване за 

преработка на стари автомобилни гуми, търси търговски представители. Компанията също така 

предлага партньорство за съвместнo предприятие в областта на рециклирането на гуми. 

225. BCD ID20130227033 Испанска компания, производител на електрическо оборудване, 

зарядни устройства и токоизправители, фокусиранa върху индустриите, които произвеждат и 

доставят електричество, търси дистрибутори, които са активни на пазарите в ЕС. 

226. BCD ID20130227032 Белгийска фирма, която проектира и произвежда високоефективни 

тоалетни чинии от неръждаема стомана с уникален дизайн и характеристики търси бизнес 

партньори за сътрудничество за популяризиране и разпространение на нейните продукти. 

227. BCD ID20130227027 Българска фирма, специализирана в търговия с гуми и джанти за леки 

автомобили и камиони, рециклиране на гуми за леки и товарни автомобили, както и 

производство на пелети от слама търси европейски търговски партньори (агенти, 

представители или дистрибутори). 

228. BCD ID20130227026 Турска фирма, създадена през 2010 г., произвежда иновативни 

продукти за почистване и продукти за домакинството с различни спецификации. Фирмата търси 

дистрибутори и търговци на едро на почистващи, хигиенни, козметични, битови и хранителни 

продукти, както и търговски вериги. 

229. BCD ID20130227025 Чешки водещ производител и дистрибутор на лекарствени вещества и 

лекарствени продукти (емулсии, гелове, кремове, мазила, пасти, разтвори, сиропи, 

хранителни добавки, дезинфектанти и др. търси дистрибутори в европейските страни. Също 

така предлага съвместно предприятие и подизпълнение. 

230. BCD ID20130227018 Английска фирма специализирана в контрола на миризма, дим и 

мазнини в кухни и системи за климатизация се стреми да разшири износа на своите решения за 

контрол на миризмите и търси дистрибутори в ЕС и Турция. 

231. BCD ID20130227016 Испански производител на стоманени профили за соларни паркове 

предлага подизпълнителски услуги за компании, разработващи проекти за соларни паркове. 

 

 
При проявен интерес от Ваша страна за получаване на пълния текст на предложението, моля 

посочвайте съответния референтен номер. 

 
 

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ BCD или BBS ПРОФИЛ? ПРОЧЕТЕТЕ ТУК: http://een.dobrich.net/?page_id=387  
или се свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

 

http://een.dobrich.net/?page_id=387


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.  

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ ИНТЕРЕСУВА! 
 
ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) 
http://europa.eu 
 
ИНСТИТУЦИИ НА ЕС 
Европейска комисия (БГ) 
Европейски парламент (БГ) 
Съвет на ЕС (БГ) 
Съд на Европейските общности (БГ) 
Европейска сметна палата (БГ) 
Европейски омбудсман (АНГЛ) 
Европейски надзорен орган за защита на данните (АНГЛ) 
 
ФИНАНСОВИ ОРГАНИ НА ЕС 
Европейска централна банка (АНГЛ) 
Европейска инвестиционна банка (АНГЛ) 
Европейски инвестиционен фонд (АНГЛ) 
 
ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ 
В сферата на образованието и младежта (БГ) 
В сферата на науката (БГ) 
В сферата на културата (БГ) 
В социалния сектор (БГ) 
За предприятия (БГ) 
В сферата на информационните технологии (БГ) 
В сферата на митническата и данъчната политика (БГ) 
В областта на транспорта (БГ) 
В обастта на екологията (БГ) 
В областта на справедливостта, свободата и сигурността (БГ) 
Структурни фондове (БГ) 
Светът, Европа и ние – Финансиращи програми за НПО, фирми и институции (БГ) 
Финансиращи програми, актуални конкурси и проекти (БГ) 
Финансиране по Европейски програми(БГ) 
 
ВРЪЗКИ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми (БГ) 
ОП “Регионално развитие” (БГ) 
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (БГ) 
ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (БГ) 
ОП “Транспорт” (БГ) 
ОП “Развитие на човешките ресурси” (БГ) 
 
 

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://eca.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/
http://www.ecb.eu/
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=383
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=392
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=393
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=394
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=395
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=401
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=396
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=397
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=398
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=399
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=400
http://www.eufunds.bg/
http://www.vn.government.bg/world/index.htm
http://4bg.info/detail.php?id=839
http://evroprogrami.com/
http://www.eufunds.bg/
http://www.bgregio.eu/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mt.government.bg/
http://ef.mlsp.government.bg/


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ 

ИНТЕРЕСУВА! 
 
ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС(АНГЛ) 
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни (АНГЛ) 
Сайт на Европалати (Английски език) 
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP (БГ) 
World Intellectual Property Organisation /WIPO/ (АНГЛ) 
Международна организация по стандартизация (АНГЛ) 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УСЛУГИТЕ НА EEN МРЕЖАТА: 

European Research Council Executive Agency /ERC/(АНГЛ) 

Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/(АНГЛ) 

Research Executive Agency /REA/(АНГЛ) 

Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/(АНГЛ) 
 
ПРОФИЛИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИНКОВЕ НА ЕС 
Политики и основни програми на ЕС(АНГЛ) 
SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа(АНГЛ) 
SOLVIT в България (БГ) 
Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe(АНГЛ) 
Европейски форум за дебати Debate Europe(АНГЛ) 
Европейски портал за МСП(АНГЛ) 
Мита и данъци /ТАRIC/(АНГЛ) 
Програми за външно сътрудничество EuropeAid(АНГЛ) 
Законодателство на ЕС(АНГЛ) 
Резюмета на законодателни актове на ЕС(АНГЛ) 
Ежедневна информация за обявени търгове по страни(АНГЛ) 
Европейска група за допитване до бизнеса(АНГЛ) 
Техническо подпомагане и информационен обмен TAIEX(АНГЛ) 
CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация(АНГЛ) 
Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК(АНГЛ) 
Седма рамкова програма на ЕК(АНГЛ) 
Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК(АНГЛ) 
Търговски марки и дизайн на ЕС (АНГЛ) 
European Patent Office (АНГЛ) 
Център на ЕС по въпросите на защитата на правата върху интелектуалната собственост(АНГЛ) 
International Certificates of Excellence in Selected Areas of ICT(АНГЛ) 
Европейски комитет по стандартизация (АНГЛ) 
Европейски комитет по електронна стандартизация(АНГЛ) 
 
 

http://www.welcomeurope.com/
http://www.worldwide-tax.com/
http://eurochambres.eu/
http://www.haccpbg.eu/
http://www.wipo.int/
http://www.iso.org/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/erc
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/rea
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/ten-t
http://ec.europa.eu/policies
http://europa.eu/solvit
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/youreurope
http://europa.eu/debateeurope/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds
http://ec.europa.eu/europeaid
http://eur-lex.europa.eu/
http://ellispub.com/
http://ted.europa.eu/
http://ec.europa/ebtp
http://taiex.ec.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://www.efamt.eu/
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://7fp.mon.bg/
http://oami.europa.eu/
http://www.epo.org/
http://www.ipr-helpdesk.org/
http://www.incert.eu/
http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ 

ИНТЕРЕСУВА! 
 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Популяризиране на предприемачеството (АНГЛ) 

Втори шанс в бизнеса (АНГЛ) 

Образование и обучение в предприемачество(АНГЛ) 

„Еразъм“ за млади предприемачи (АНГЛ) 

Семеен бизнес (АНГЛ) 

Предприемачество на жените (АНГЛ) 

Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (SBA)  (АНГЛ) 

Преглед на ролята на МСП (SPR)  (АНГЛ) 

Социално предприемачество (АНГЛ) 

Начални процедури (АНГЛ) 

Обучение и мобилност за МСП(АНГЛ) 

 

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ 

Мрежа „Предприемчива Европа“ (АНГЛ) 

База данни за достъп до пазари (АНГЛ) 

Начални процедури(АНГЛ) 

Предоставяне на услуги(АНГЛ) 

SOLVIT(АНГЛ) 

 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП 

Европейски ден на финансирането за МСП (АНГЛ) 

Финансиране на МСП (АНГЛ) 

Онлайн помагало за финансиране на МСП(АНГЛ) 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

Наръчник на СУОС за малки организации  

Програма за МСП за подпомагане на спазването на екологичните стандарти 

 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

БизнесЕвропа/ Предприемачество и МСП  

Еврокамари – Асоциация на европейските търговско-промишлени камари  

UEAPME – Европейска асоциация на занаятите, малките и средни предприятия  

JADE – Европейска конфедерация на начинаещи предприемачи  

JA-YE – Младежки постижения – Европа на млади предприемачи  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-beginning/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/family-business/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-up-procedures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/training-mobility-smes/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/providing-services/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
http://www.sme-finance-day.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools/fund_tools_theme_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/
http://ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=443
http://www.eurochambres.be/
http://www.ueapme.com/
http://www.jadenet.org/
http://www.ja-ye.org/


 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ДОБРИЧ 
 

ТПП ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НОВ ПРОЕКТ В ПОЛЗА НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ 
 

На 4-5 декември 2013 г. в София се проведе 

първата работна среща в рамките на проект 

“RESPONS: Алианс за отговорно и устойчиво 

управление на малки хотели и ресторанти”, 

финансиран от програма „Учене през целия 

живот - Леонардо да Винчи – Развитие на 

иновации” на ЕС. На срещата присъстваха 

партньорите от България, Германия, Испания, 

Италия, Полша, Румъния и Франция. 

Продължителността на проекта е 24 месеца, а 

ТПП-Добрич е водещ партньор. В рамките на 

проекта ще бъдат разработени Европейска 

квалификационна рамка на професиите 

хотелиер и ресторантьор, учебно пособие за 

корпоративна социална отговорност и 

интерактивна карта на уменията за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти. 

 

 

ЕВРО ДОБРУДЖА - РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ 

 

Евро Добруджа - ресурсен център за бизнес и иновации разположен на ул. България № 3 Ви 

предлага възможности за намиране на бизнес партньори в България и Румъния в различни сфери на 

дейност. Центърът Евро Добруджа предлага също и база данни, която е достъпна безплатно след 

свободна регистрация на адрес: www.eurodobrogea.ro  

 
В нея можете да намерите бизнес партньори, дистрибутори или да създадете бизнес контакти. 

Ресурсния център за бизнес и иновации Евро Добруджа е и със седалище в гр. Констанца, където има 

зала с големина 423 м2, разделена на две части със специфично предназначение за различни събития и 

конференции, с капацитет 150 души.Тя разполага с оборудване за симултанен превод и проектор. 

Ако искате да се възползвате от тези услуги, моля свържете се с нас на телефон 058/601 472 

или на ел.поща: tgicheva@cci.dobrich.net 

 

 

 

 

http://www.eurodobrogea.ro/
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net


 

 

ПРОЕКТ TAKE TECH 

 

 
 

Един от най-важните фактори за конкурентността на европейските предприятия е високия им научно-
технологичен и иновационен капацитет. Проектът TAKE TECH се стреми да бъде „двигател на 
европейската икономика” като гарантира и в бъдеще наличието на висококвалифицирани специалисти в 
техническите и технологични професии. Инициативата TAKE TECH, успешно провеждана в Австрия, се е 
доказала като жизнеспособен инструмент за изграждане на мост между предприятията и младите хора и 
за повишаване информираността на младите хора в областта на технологиите. 
Целта на проекта е да се доразвие и да се разпространи метода TAKE TECH: чрез организиране на 
целеви срещи по интереси между технически ориентираните училища и предприятия от съответния 
бранш.  
Координатор на проекта за България: 
Ренета Палова, телефон: 058/601472, електронна поща: rpalova@cci.dobrich.net  
За изтегляне:  
Обща информация за проекта: свалете от ТУК  Наръчник за фирмите: свалете от ТУК 
Наръчник за училища: свалете от ТУК   Презентация за проекта: свалете от ТУК 
За повече информация моля посетете следния линк: http://www.take-tech.eu/index.php/bg/ 

 

 
 

ПРОЕКТ „T-EST: ТРАНСФЕР НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ“ 
 

 

Възможности за адаптиране на  
Инструментариум за подкрепена заетост  

 
Подкрепената заетост се състои от услуги, които се предоставят, за да повишат възможността на хората 
с увреждания за дълготрайна заетост, като по този начин се насърчава тяхната интеграция в 
обществото. 
 
Основната цел на проект „T-EST” е да се извърши трансфер на инструментариум за подкрепена заетост 
от страни, които вече успешно са въвели тази услуга (Австрия, Белгия и Италия), благодарение на 
предходен проект, финансиран от програма „Леонардо да Винчи”. Настоящият проект ще подпомогне 

mailto:rpalova@cci.dobrich.net
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/general_information_bg.pdf
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/module_companies_bg.pdf
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/module_schools_bg.pdf
http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/02/Presentation_Take_Tech_BG.ppt
http://www.take-tech.eu/index.php/bg/


 

 

осигуряването на успешен и ефективен процес на внедряване на тази услуга, която би била от 
изключително значение в страни като България, Румъния и Турция. 
  
Анализът на потребностите на дълготрайно безработни лица с увреждания определя насоките за 
адаптиране на съществуващата методология и материали за осигуряване на подкрепена заетост на 
базата на културните особености и системите за предоставяне на социални услуги във всяка една от 
държавите, в които този процес ще бъде трансфериран (България, Румъния и Турция).  
 
В България призната трайно намалена неработоспособност или степен на увреждане имат 858 769 лица 
(2009) или всеки девети от населението на страната. Степента на работоспособност е в размер на 45%, а 
приблизително 3,9% от общия брой регистрирани безработни (11,2% - 2011- www.noi.bg) са хора с 
увреждания. 39% от целевата група не притежава никаква квалификация, а 41% са завършили основно 
или по-ниско образование. 
 
В Румъния хората с увреждания съставляват 3,2% от населението (689 156 души), като 4,02% от тях 
извършват трудова дейност. Безработните лица с трайно намалена неработоспособност са 4,73% от 
общия брой безработни в страната. 2,66% от населението на област Харгита (7930 души) са лица с 
увреждания, като 2,57% от възрастните ползват институционална грижа. Делът на заетите е едва 4,18%. 
 
Според статистическите данни (www.tuik.gov.tr) в Турция хората с различни физически и умствени 
увреждания са приблизително 8,5 милиона или 12,3% от населението на страната. 58,6% от тях са мъже, 
а 41,4% - жени. 62,4% населяват градовете, а 37,6% живеят по селата. По данни за 2010 г. делът на 
заетите хора с увреждания на възраст над 12 години е 22,19%, а 77,81% не извършват никаква трудова 
дейност. В Измир регистрираните лица с увреждания наброяват 39 630. 
 
Правата на хората с увреждания са регламентирани във всяка една от трите държави посредством 
специални закони, които определят, подкрепят и гарантират тяхната интеграция в съответствие с 
международните изисквания. 
 
Конституцията на Република България, Кодексът на труда, Законът за защита от дискриминация, 
Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за насърчаване на заетостта регламентират 
специалната защита от дискриминация на хората с увреждания по отношение на достъпа им до пазара 
на труда, социални помощи, здравно, социално и пенсионно осигуряване. 
 
В Румъния Закон 448/2006 е основният нормативен акт, който гарантира правата на хората с 
увреждания, търсещи работа. Той им дава право на свободен достъп до пазара на труда, до общинско 
жилище, защита от дискриминация и оценка на работоспособността и професионалната ориентация, 
които се извършват от експертна комисия. Заетите лица с увреждания имат свободен достъп до 
професионално обучение, адаптирано работно място, а също така са освободени от плащането на данък 
общ доход. 
 

Заетостта е конституционно право на всеки гражданин на Турция. Законът за хората с 
увреждания (5378) гарантира равноправие при избора им на професия и осигуряване правото 
на професионално образование и обучение; дискриминационни практики срещу хората с 
увреждания не могат да бъдат прилагани при техническата оценка, процеса на подбор и 

http://www.noi.bg/
http://www.tuik.gov.tr/


 

 

наемане на персонал, както и по отношение на работното време, условията на труд и 
формулярите за кандидатстване за работа.  

 
Субсидирана заетост 
Субсидираната заетост е един от подходите за осигуряване на възможности за извършване на трудова 
дейност на хората с увреждания. Тя се предлага под различни форми и се осъществява с подкрепата на 
държавата. 
 
В България защитената заетост е обща за специализираните предприятия, кооперации и съюзи на 
хората с увреждания и се подкрепя както от държавата, така и от общините. 
 
В Румъния защитените единици, каквито са например защитените работилници, са освободени от 
плащане на данък печалба, при условие че най-малко 75% от средствата се реинвестират за 
преструктуриране, закупуване на технологично оборудване или приспособяване на защитени работни 
места.  

 
Турската Агенция по заетостта осигурява финансиране на проекти, насочени към 
професионално обучение, рехабилитация и заетост на хората с увреждания, както и за 
защитени работни места, които са пригодени за работа на хора с тежки умствени и физически 
увреждания. Законът за хората с увреждания дава възможност за преквалификацията и 
насочването им към съответните организации. 
 
Квотни принципи при наемане с цел стимулиране на заетостта на хората с увреждания 
В Румъния институциите и частните фирми с персонал над 50 работници и служители са задължени да 
определят работни места в размер на 4% от персонала за хора с увреждания. Като алтернатива на 
квотния принцип е възможността работодателят да заплати такса в размер на 50% от минималната 
работна заплата за всяко ненаето по квотата лице (350 леи ≈ 77€) или да закупи стоки и услуги, 
изработени от предприятия на лица с увреждания. Друг вид помощ са данъчните облекчения за 
адаптиране на работното място или транспорт (на хора или суровини) и изплащането им от бюджета за 
социално осигуряване (безработица, професионално образование и обучение, заетост на хора с 
увреждания). 
 
Според турското законодателство частни фирми с персонал над 50 работници и служители се 
задължават да наемат 3% хора с увреждания, а за държавните и общинските организации, този процент 
е 4. Ако се базираме на изчисленията на квотния принцип, частният сектор трябва да наеме 21.244 
повече работници с увреждания, а държавният - 24.554 (ISKUR, 2011). 
 
Работодатели, които наемат повече от законово определените хора с увреждания или осигурят трудова 
заетост за лица с над 80% намалена работоспособност, са подпомагани от държавата чрез намаляване с 
50% на дължимата за всяко от тези лица социална осигуровка. Активните на пазара на труда лица с 
увреждания са поощрявани чрез намаляване на дължимите от тях данъци, като размерът на 
облекчението зависи от степента на неработоспособност. Тази мярка се администрира от 
Министерството на финансите. 
 
 
 



 

 

Специални програми  

Нарастването на необходимостта от равнопоставеност на пазара на труда, както и 
хармонизирането на социалните политики с международните процедури, провокира 
въвеждането на множество програми, целящи насърчаването на социалната интеграция на 
хората с увреждания. 
 
В България националните програми за интеграция на хората с увреждания са: Националната 
стратегическа референтна рамка (2007-2013), Националният план за осигуряване на равни 
възможности за заетост (2010), както и Законът за интеграция на хората с увреждания. 
Благодарение на предоставено финансиране от управителните органи на тези програми, бяха 
осъществени множество проекти за равнопоставена заетост, наставничество, професионално 
образование и обучение, както и за осигуряване на качество при кариерното консултиране. 
 
В Румъния законодателството е изградено под надслов „Достъп за всички” (достъпност на 
обществените сгради, обществения транспорт, паркоместата, библиотеките и т.н.). 
Съществуват и дейности, финансирани от програми на Европейския съюз за инициативи, 
организирани главно от неправителствени организации. 
 
В Турция също съществуват центрове са професионално обучение и рехабилитация, които предлагат 
курсове за професионална квалификация и физиотерапия. Компаниите, които желаят да наемат лица с 
увреждания е необходимо да кандидатстват в Агенцията по заетостта (IŞKUR), където са регистрирани 
всички лица с трайно намалена работоспособност и се извършва подбора. Съществуват и проекти, които 
се финансират от Програма IPA на Европейския съюз, като например Грантова схема за подобряване на 
интеграцията в обществото на хората с увреждания, Грантова схема „Демократично гражданство и 
права на човека”, „Подкрепа за гражданското общество в процеса на предприсъединяване, грантова 
схема за неправителствени организации: Повишаване на социалното включване на хората с 
увреждания”. 
 

Източници: 
Андреан Лазаров, Мария Горанова - Вълкова (07.12.2012) – Асоциация „Мария Кюри” – Пловдив, 
България 
Веселина Стоянова, Ренета Палова (07.12.2012) – Търговско-промишлена палата – Добрич, 
България 
Гюлдан Калем (07.12.2012) – Областна Администрация - Конак, Турция 
Каталин Гал (07.12.2012) – РД „Социални грижи и защита на детето”, област Харгита, Румъния  
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