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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 

 

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


 

 

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 ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ 2013.  
МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С EEN ДОБРИЧ НА ТЕЛЕФОН 058 601 472 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

ИЗБРАНОТО ОТ ВАС СЪБИТИЕ 

 

24 October 2013 
Field trip and company mission to Croatia 
Osijek (Croatia) 

24 October 2013 
Cooperation Event at Mecha-Tronika and Vitrum 
Milan (Italy) 

24 October 2013 
Get Connected in New Markets 
Shannon, Co. Clare (Ireland) 

24 October 2013 
FoodMatch brokerage event during Food Valley Expo in Arnhem (The Netherlands)  
Arnhem (Netherlands) 

24 October 2013 
"CeBIT Eurasia" Matchmaking Event (Istanbul 2013) 
Istanbul (Turkey) 

29 October 2013 
European Telemedicine Conference Partnering Event  
Edinburgh, Scotland (United Kingdom) 

30 October 2013 
Brokerage event at the International fair for agriculture, horticulture, viticulture and 
animal breeding – INDAGRA 2013 
Bucharest (Romania) 

30 October 2013 
International Forum Mechatronics 2013 
Winterthur (Switzerland) 

30 October 2013 
B2B Brokerage Event in Prague 2013 
Prague (Czech Republic) 
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4 November 2013 
Prospecting mission in Turkey 
Istanbul (Turkey) 

5 November 2013 
Opening the Chocolate Box - Explore the Belgian Market 
Brussels (Belgium) 

6 November 2013 
MariMatch 2013 
Rotterdam (Netherlands) 

7 November 2013 
AquaMatch 2013 
Amsterdam (Netherlands) 

7 November 2013 
AFRICAGUA 2013 
Antigua, Fuerteventura, Canary Islands (Spain) 

7 November 2013 
Company Mission to Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso 
Bergamo (Italy) 

7 November 2013 
Ecobusiness Cooperation Event 2013 
Rimini (Italy) 

8 November 2013 
Dutch company mission on integrated water management in urban areas 
Delft (Netherlands) 

13 November 2013 
Business Meetings at Environmental & Energies Fairs 
Valencia (Spain) 

13 November 2013 
ProAgro BE on Food Safety focusing on Contaminants and Athentication-related issues  
Montpellier (France) 

14 November 2013 
Danube Region Business Forum - ICT-New Developments in Information and 
Communication Technologies 
Vienna (Austria) 

14 November 2013 
DECIPHER FLORENCE MARKET CONSULTATION DAY - www.decipherpcp.eu  
Firenze (Italy) 

15 November 2013 
Business 2 procurers meetings and business 2 business meetings 
Cracow (Poland) 

15 November 2013 
Travel with us - Brokerage event between tourism companies 
Bucharest (Romania) 

18 November 2013 
Brokerage event between Serbian and Russian companies at trade fair Mebel in 
Moscow 
Moscow (Russia) 

19 November 2013 
WAMAS "Workshop for science and B2B Meetings on Advanced Materials And Surfaces" 
in CERN 
Meyrin (Switzerland) 

19 November 2013 
MEDICA, Dusseldorf: Company Mission from North East England 
Dusseldorf (Germany) 
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19 November 2013 
International brokerage event at MIDEST and Tolexpo 2013 
Paris (France) 

20 November 2013 
NRW ICT DAY 2013 (can be combined with Medica Brokerage) 
Paderborn (Germany) 

20 November 2013 
Dem@t-Tech 2013 
Alençon (France) 

20 November 2013 
Milipol Paris 2013 - International Business Meetings 
Paris (France) 

20 November 2013 
7th Slovak Matchmaking Fair 2013 
Bratislava (Slovakia) 

21 November 2013 
Cloud, Big/Open Data & Smart Mobility Brokerage Event 
Birmingham UK (United Kingdom) 

21 November 2013 
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2013 
Düsseldorf (Germany) 

23 November 2013 
Company Mission: 20TH TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2013 
Tirana (Albania, Republic of) 

25 November 2013 
Matching 2.0 
Milano (Italy) 

25 November 2013 
Innov’embre: Partnering event Research / Business 
Lille (France) 

27 November 2013 
Efficient Buildings Days 
Villefontaine (France) 

27 November 2013 
Countdown for Horizon 2020 Space International Information and brokerage event 
Rome (Italy) 

27 November 2013 
RENEX Business Matchmaking 
Porto Alegre - RS (Brazil, Federative Republic of) 

28 November 2013 
SYRREN 2013 - Super Yachts Refit & REpair Brokerage Event 
Marseilles (France) 

28 November 2013 
RARE 2013 
Montpellier (France) 

29 November 2013 
EU Brokerage Event on KETs in Horizon 2020 
Strasbourg (France) 

29 November 2013 
EEN - Missione Imprenditoriale del Canada in Campania -29 nov. 
Capua (Caserta) Campania (Italy) 

29 November 2013 
Micro Enterprise Showroom 
Venice (Italy) 
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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 
 

64. BCD ID20130206020 Малка полска фирма, специализирана в производството на декоративни 

сгъваеми прегради, медицински прегради и различни системи за покритие на прозорци 

предлага и търси търговско-посреднически услуги, реципрочна дистрибуция и популяризиране. 

65. BCD ID20130206019 Румънска фирма, занимаваща се с консултации, поддръжка и 

изграждане на решения за климатизация, вентилация и съоръжения за отопление, предлага 

услугите си като подизпълнител на партньори от ЕС. 

66. BCD ID20130206012 Компания от Северозападна Полша предлага широка гама от 

висококачествени дървени продукти за дома, градината, и животни, като етажерки, маси, 

пейки и люлки, пясъчник, хранилки и къщички за птици, кучешки колибки, и малки къщички за 

зайци и гризачи. Компанията желае да започне сътрудничество с чужди фирми, за да разшири 

своята оферта с нови продукти, нови решения, и да произвежда от името на някого (предлага 

подизпълнение). Също така търси и предлага съвместни предприятия и търговски услуги 

(дистрибуция). 

67. BCD ID20130205001 Руска научна и технологична компания разработва вятърна турбина, на 

базата на иновативни технологии. Фирмата се интересува от споразумения с големи 

производители от машиностроителната промишленост за формирането на продуктовата линия и 

предлага подизпълнителски услуги в последващото производство. 

68. BCD ID20130204031 Руска компания, специализирана в производство и търговия на дървен 

материал, химикали за промишлеността, химически суровини, а също и селскостопански 

продукти, търси търговски посреднически услуги (агенти, представители или дистрибутори). 

Компанията също така търси франчайз в земеделието. 

69. BCD ID20130211018 Украинска фирма, специализирана в производството на 

висококачествени сладкарски изделия – сладкиши, захарни продукти, трюфели с мляко и какао 

на прах, рула, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори) за продажба 

на тези продукти на международните пазари. Изпълнението на поръчки на чужди фирми, под 

чужда марка, също е възможно. 

70. BCD ID20130213007 С повече от 10 години опит в областта на публикуване на списания и 

други периодични издания, румънска компания предлага услуги за чуждестранни фирми, 

работещи в областта на производството на дървен материал, чрез рекламиране на бизнеса им в 

румънско списание. 



 

 

71. BCD ID20130213004 Белгийска компания, специализирана в услуги по фирмено управление 

чрез подпомагане на компаниите относно белгийските регламенти предлага подизпълнителски 

дейности. 

72. BCD ID20130213002 Словенска фирма се занимава с производството на дървен материал и 

предлага различни видове нарязан дървен материал, тъй като фирмата е специализирана най-

вече за нуждите на дърводелци, за производство на дървени мебели, паркет и др. Фирмата 

търси търговско-посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор), транспортни и 

логистични услуги и се интересува от съвместни предприятия. 

73. BCD ID20130212023 Английска компания притежава и продава уеб базирана система за 

управление на взаимоотношенията с клиенти срещу редовна месечна такса за обслужване. 

Техните клиенти използват продукта, за да споделят информация за клиентите (контакти, 

продажби и задачи) и след това да комуникират чрез имейл, Twitter, Facebook, SMS и 

проучване. Компанията търси дистрибуция и търговски партньори. Също така иска да работи на 

основа съвместно предприятие. 

74. BCD ID20130212019 Фирма от Южна Полша създател на уеб портал за свързване на 

дизайнери, графики, художници директно със клиенти търси партньори за разпространение на 

платформата. 

75. BCD ID20130212018 Украинска фирма, експерт-консултант по управление на процеса на 

закупуване на недвижими имоти, предлага продажба на цялата фирма или част от нея. 

76. BCD ID20130212011 Чешка фирма, специализирана в доставка на комплексни решения за 

обновяване / реконструкция на релси с ресърфъсинг, търси дистрибутори и предлага договор 

за подизпълнение. 

77. BCD ID20130212010 Италианска фирма за производство на мебели за училище и детска 

градина търси представители и дистрибутори в цяла Европа. 

78. BCD ID20130212009 Италианска компания за дистрибуция на вина от Молизе търси партньори 

за продажба, износ и разширяване на пазара за своите продукти. 

79. BCD ID20130212008 Английска компания, специализирана в спазване на нормативната 

уредба, осигуряване на качеството и безопасността в хранителния сектор търси партньори, 

желаещи да навлязат на пазара на Обединеното кралство. Те предлагат своите посреднически 

услуги. 

80. BCD ID20130212006 Полска фирма, специализирана в CNC обработка, електронно-лъчево 

заваряване, рязане с водна струя, се интересува от предоставяне на подизпълнителски услуги. 

Фирмата също търси чуждестранни дистрибутори. 

81. BCD ID20130212005 Френска компания за развитие на бизнеса създаваща международна 

мрежа за продажби и партньори, предлага търговски посреднически услуги. 



 

 

82. BCD ID20130211048 Английска компания, която предоставя търговски посреднически услуги 

за секторите образование, производство, хотелиерство и туризъм, предлага представителство, 

дистрибуция и услуги като агент на фирми, базирани в региона на Централна и Източна Европа. 

83. BCD ID20130211047 Английска фирма е специализирана в интерактивни фотографски 

изследвания на сгради с висока разделителна способност, за оказване на помощ на службите 

за спешно реагиране. Те търсят партньори за промотиране и продажба на тези експертни 

услуги на полицейски сили и други агенции за сигурност, така че да могат да отговорят 

адекватно на заплахи от стрелец, терорист или сериозен пожарен инцидент. 

84. BCD ID20130207038 Унгарският представител на мултинационална компания работи като 

онлайн туристически агент и търси партньори за дългосрочно сътрудничество от туристическия 

сектор, които предлагат своите услуги в световен мащаб. 

85. BCD ID20130207022 Испански търговски посредник, специализиран в обувки, парфюми, 

строителни материали и машини, търси агенти, дистрибутори и вносители в други страни. 

86. BCD ID20130213033 Малка австрийска компания, специализирана в разработването на 

адаптивни уеб сайтове и приложения за мобилни устройства, търси чуждестранен 

подизпълнител, за да възложи проекти за разработка на софтуер. Компанията също е силно 

заинтересована да работи в тясно сътрудничество с партньори за обмен на ноу-хау и 

идентифициране на нови софтуерни решения. 

87. BCD ID20130213026 Словашка фирма е производител на тапицирани дивани, маси, столове, 

LED осветление и др. Фирмата търси търговски посредник, дистрибутори и предлага съвместно 

производство в страните от ЕС. 

88. BCD ID20130213025 Руска компания, специализирана в производството на риба, предлага 

търговски посреднически услуги като дистрибутор. Фирмата търси партньори за джойнт венчър 

в страните от ЕС. 

89. BCD ID20130213019 Руска компания, специализирана в търговия на едро и дребно с 

компресионно оборудване, оборудване за заваряване, строителна техника и др. търси 

търговски посредници и дистрибутори. 

90. BCD ID20130213018 Руска туристическа агенция, специализирана в организиране и 

провеждане на конгресни събития (конференции, семинари), екскурзии в Санкт Петербург, 

търси партньори за търговско представителство. 

91. BCD ID20130213016 Фирма от Полша е специализирана в консултантски услуги и обучение в 

областта на безопасност и здраве. Също така фирмата търгува с оборудване за безопасност и 

здраве. Фирмата търси партньори в чужбина от същата сфера на дейност, за да установят 

дългосрочно сътрудничество за взаимна дистрибуция. 

92. BCD ID20130213014 Рускa спедиторска фирма предлага превоз на общи товари; 

консултантски услуги; застраховки; услуги за освобождаване от митница. 



 

 

93. BCD ID20130213013 Руска компания, специализирана в производството на обувки, търси 

търговски посредници (агент, представител, дистрибутор) и франчайз. 

94. BCD ID20130213001 Руска компания, специализирана в производството и иновациите на ново 

оборудване и технологии за селскостопанска обработка търси компания за селскостопански 

иновации (дистрибутор) за съвместно предприятие, франчайз. 

95. BCD ID20130212030 Испанска компания, за производство на консервирана риба търси 

агенти, представители или дистрибутори в европейските страни. 

96. BCD ID20130212004 Руска фирма е специализирана в лабораторни изследвания и научно-

техническа подкрепа за проекти като: мониторинг на корозия, мащабиране (нефтени 

индустрии), мониторинг на хидравлична система и водни ресурси, програми за 

усъвършенстване на защитни мерки по отношение на корозията; доставка на химически 

реактиви; доставка и прилагане на защитни покрития и др. Предлага услугите си като 

подизпълнител и обмисля възможности за създаване на съвместно предприятие.Също така 

търси дистрибутори и индустриални компании, които да доставят химически реагенти и 

защитни покрития. 

97. BCD ID20130211049 Английска фирма, която предоставя обучение за квалификация в 

секторите хотелиерство, здравни и социални грижи търсят партньорства за съвместни 

предприятия. 

98. BCD ID20130211043 Италианска компания е специализирана в производството на кожени 

аксесоари (най-вече чанти и колани). Фирмата търси търговски посреднически услуги 

(дистрибутори) и предлага франчайз партньорство. 

99. BCD ID20130211039 Германска инженерна фирма, специализирана в консултации и 

управление на продажби в сегмента на технологии за високо / средно / ниско напрежение и с 

дълбоко познаване на корабната индустрия, предлага търговски посреднически услуги в 

сферата на енергийното оборудване и системи. Фирмата има дългогодишен опит и обширни 

познания в тази област в Германия и в чужбина. 

100. BCD ID20130211036 Холандска компания за E-фактури и E-плащания активна в Холандия, 

Белгия и Германия търси партньори за дистрибуторски услуги (доставчици на услуги, 

търговци), които могат допълнително да увеличат адаптация на тази услуга в други страни от 

ЕС. 

101. BCD ID20130210004 Израелска компания, активна в разработването и продажбата на 

решения за наблюдение и контрол на паркинги и осветителна техника, търси дистрибутори на 

оборудване за паркинги и осветление в Европа. Компанията също търси възможности за 

съвместно предприятие. 



 

 

102. BCD ID20130208045 Ирландска компания, която предлага услуги за управление, 

административни офиси, възможности за логистика и дистрибуция в Ирландия, предлага 

търговски посреднически услуги, транспорт и логистика. 

103. BCD ID20130207058 Турска фирма, специализирана в производството на съоръжения за 

отглеждане на домашни птици като клетки за кокошки, системи за хранене, пиене, осветление, 

отопление, вентилация и електронни системи за контрол търси дистрибутори. Фирмата също 

така предлага да бъде подизпълнител за рязане на метал, огъване на метал и обработка на 

пластмаса. 

104. BCD ID20130207057 Португалска фирма, специализирана в търговията на всички видове 

материали за строителството и услуги в областта на строителното инженерство, екологичен 

инженеринг и управление на консултантски проекти, търси търговски посреднически услуги 

под формата на агенти или представители в строителния сектор, за да разпространява своите 

продукти като гранит, мрамор, алуминий, инокс и PVC. 

105. BCD ID20130207037 Сръбска фирма, работеща в хранително-вкусовата промишленост, 

особено в производството на мляко и млечни продукти, търси франчайз и предлага търговски 

посреднически услуги, Транспорт / Логистика и съвместно производство. 

106. BCD ID20130207032 Английски производител на широка гама фиксиращи шайби търси 

дистрибутори за своите продукти в други европейски страни. Компанията също така е отворена 

за споразумения за взаимна дистрибуция и предлага своите услуги на фирми, които желаят да 

възложат или да изнесат производството на тези продукти или услуги. 

107. BCD ID20130207015 Френска компания, специализирана в търговия на едро в областта на 

спорта предлага услугите си като дистрибутор във Франция и Испания. 

108. BCD ID20130207014 Израелска фирма, специализирана в обучението на деца на английски 

език, търси търговски посреднически услуги и предприемачи от цял свят. 

109. BCD ID20130207005 Хърватска фирма изгражда малки, семейни, 4-звездни хотели за 

възрастни, с медицински грижи и уелнес. Фирмата търси партньори (агенти за намиране на 

нови клиенти), както и партньори за съвместни предприятия. 

110. BCD ID20130215023 Италианска фирма, специализирана в производството на 

висококачествени аудио аксесоари, дифузьори и HiFi техника, търси фирми, заинтересовани от 

дистрибуция на тези продукти и клиенти, които се нуждаят от специално производство на 

аудио аксесоари, дифузьори и HiFi техника. 

 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

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/ 

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


 

 

 

 
 
 
 

 
 

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

 
Проект „T-EST: Трансфер на инструментариум за подкрепена заетост“ обединява усилията на партньори 

от Австрия, Белгия, България, Италия, Румъния и Турция в желанието им да предоставят възможност и 

специализирано неформално обучение във връзка с осигуряване на равностоен достъп до пазара на 

труда на хората с увреждания. T-EST е насочен към България, Румъния и Турция, тъй като в тези страни 

почти не съществува подкрепена заетост. Проектът е в пряка връзка с целите, заложени в Европейската 

Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 и ще подобри участието на пазара на труда, 

професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания. 

 
Подкрепената заетост се състои от услуги, които са създадени, за да дадат възможност на хората с 
увреждания да бъдат трайно наети на пазара на труда. Тези услуги предлагат различни видове 
подкрепа като намиране на работа и коучинг, осигуряване на помощни средства, които да улеснят 
лицата в изпълнението на задачите им, специализирано обучение за извършване на работата, 
индивидуална подкрепа и супервизия. 
 
В страни като България, Румъния и Турция тази услуга все още не е законодателно регламентирана, но 
концепцията за подкрепена заетост е нужна, тъй като ще осигури свободен достъп до професионално 
образование, обучение и работа на хората с увреждания. 
 
Целевите групи на проекта са: образователни институции, обучители в системата на професионалното 
образование и обучение, работодатели, хора с увреждания и такива в неравностойно положение, 
доставчици на услуги за лица в неравностойно положение, местни власти, държавни и европейски 
институции, политици и властимащи, лица от академичните среди и др. 
 
Проектът е с продължителност 24 месеца (ноември 2012 – октомври 2014). 
Повече информация:   www.t-est.eu    

 
 

 

http://www.t-est.eu/


 

 

 
 

ПРОЕКТ EMAS - „ПОВИШЕНА ИНФОРМИРАНОСТ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ КЛЪСТЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ №2(4I)-2.1-8 

 
Проект „Повишена информираност на туристическия 
клъстер за управление и опазване на околната среда“ 
№ 2(4i)-2.1-8 
ТПП Добрич работи по трансграничен проект 
за повишаване на информираността на туристическия 
клъстер за управление и опазване на околната среда. 

По проекта ТПП Добрич ще си партнира със сдружение “Европейски институт за културен туризъм” 
“ЕВРИКА” от България и екологично сдружение „Маре Нострум”, Румъния. 
Проектът ще се изпълнява съвместно от партньорите през следващите месеци, като главните му цели са 
устойчивост на природните ресурси чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната 
среда, повишаване на информираността на туристическия клъстер за устойчиво използване и опазване 
на природните ресурси и околна среда и борба с климатичните промени, повишаване на 
информираността на туристическия клъстер за методи и системи за намаляване натиска върху околната 
среда. 
 
Целеви групи по проекта са: 
 Туристическият клъстер; 
 Местните власти и НПО; 
 Потребителите на туристически услуги. 
 
Основните дейности включват: 
 Промоциране на проекта и популяризиране постигнатите резултатите; 
 Анализ и оценка  степента на замърсеност на околната среда; 
 Стратегия за устойчиво развитие; 
 Съвместна информационна кампания; 
 Повишаване капацитета на МСП от туристическия клъстер за устойчиво развитие; 
 Сертифициране с  екомаркировка и EMAS. 

 

 

Събития и изработени материали по проекта (кликнете върху съответната връзка) 

 

Пресконференция, гр. Добрич, 13.07.2012 - Кликнете ТУК за повече информация 

Двудневен семинар за устойчиво развитие - Кликнете ТУК за повече информация 

Представяне на Green Web Portal -  Кликнете ТУК за повече информация 

Промоционални материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне 

Информационни материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне 

Система за онлайн дистанционно обучение създадена по проекта – Кликнете ТУК за достъп 

Заключителна пресконференция – Кликнете ТУК за повече информация 

 

http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1544
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1744
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1750
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1765
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1773
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1806
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1830


 

 

Заключителна пресконференция за популяризиране на резултатите по проект ЕМАС 

Проектът „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда” 
бе отчетен вчера в присъствието на партньорите от ТПП и две неправителствени организации – „Еврика” от 
България и „Маре Нострум” от Румъния. Общата му стойност е 455 653 евро, като усвоени, в резултат на 
тръжните процедури, са 86 на сто от средствата. 
Основната цел на проекта бе да допринесе за устойчивото използване на природните ресурси в 
трансграничния район Констанца – Добрич чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната 
среда. 
В рамките на проекта е създаден 40-минутен филм, посветен на околната среда. Той е на три езика – 
български, румънски и английски. Целта му е да популяризира природните паркове и защитените зони в 
трансграничния район и да представи методи за тяхното опазване и съхраняване.Филмът представя начини 
за защита на околната среда и борба с климатичните промени, както и енергийно ефективни продукти и 
примери за екологични иновации. Наред с промоционалната му роля, той може да се използва за мотивиране 
и подпомагане на туристическия бизнес в процеса на сертифициране с европейската екомаркировка и 
система за управление на околната среда EMAS. Другият важен продукт от реализацията на проекта, като 
източник на информация за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени е създаденият 
„Зелен интернет портал”. Неговата задача е да информира представителите на туристическия клъстер за 
методи и системи за управление на въздействието върху околната среда. Освен това порталът популяризира 
възможностите за еко туризъм в региона, зелени практики и инициативи в туристическия клъстер от 
трансграничния регион, възможностите са сертифициране с европейската екомаркировка и системата за 
управление на околната среда EMAS . Чрез Зеленият портал се осигурява достъп до изградената 
трансгранична еко мрежа на туристическия клъстер. В екомрежата първоначално са се включили 40 фирми 
от трансграничния район, а сега вече те са около 100, съобщиха от „Маре Нострум”. 
Към момента на територията на Добричка област само един хотел – петзвездният „Фламинго гранд” в Албена 
притежава екосертификат. Подготвя се за сертифициране и един хотел в Балчик, съобщи ръководителят на 
поректа Татяна Гичева. С използването на двата знака – екомаркировка и EMAS, са много запознати в Западна 
и Централна Европа и са абсолютно непознати у нас, каза Божанка Добрева от сдружение „Еврика”. Тя 
подчерта, че получаването на един от двата сертификата означава корпоративна социална отговорност към 
управлението на околната среда, намаляването на използването на ресурсите и отпадъците. В рамките на 
проекта са разработени и два наръчника – за сертифициране с екомаркировка и EMAS и за постигане на 
устойчиво развитие. 
 

Презентации от събитието (Кликнете върху съответния език) 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,  РУМЪНСКИ ЕЗИК 

 

        

http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/10/final_pressconference_bg.pdf
http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/10/final_pressconference_en.pdf
http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/10/final_pressconference_ro.pdf


 

 

     ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Схема BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” 

 
В едно от най-големите и бързо развиващи се производствени предприятия в гр. Добрич приключи 

изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0326 - Подобряване условията на труд в „Старт” АД, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. 

Проектът беше финансиран с 150 024.84 лв., от които  безвъзмездна финансова помощ от 120,019.87 лв. по 
схема “Безопасен труд” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на ЕС и 30,004.97 лв. финансов принос на кандидата. 

  Проектът, със срок на изпълнение 12 месеца, стартира на 1 ноември 2012 г. В рамките на проекта бяха 
изпълнени дейности свързани с подобряване условията на труд и повишаване на трудовата безопасност. За целите 
на проекта бяха изпълнени следните дейности: 

- След сформиране на екип за управление на проекта, беше подготвена тръжна документация и проведен 
избор на изпълнители и доставчици на услуги по предвидените дейности; 

- Изготвен беше анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в Старт 
АД, което спомогна за индикирането на някои проблеми в предприятието и планирането на правилните 
управленски решения. 

- Закупени и раздадени бяха висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за 
работещите, съобразно спецификата на извършваните от тях дейности; 

- Разработена, внедрена и сертифицирана е СУ ЗБУТ, съгласно Стандарт BS OHSAS 18001:2007. 
Ръководството на дружеството счита, че реализацията на настоящия проект  допринесе в значителна 

степен за повишаване на мотивацията и производителността на заетите лица в “Старт” АД, както и за създаване на 
по-благоприятни условия на труд. Извършиха се серия дейности, свързани с усъвършенстването на организацията 
на трудовата дейност в предприятието, създадени бяха предпоставки за повишаване производителността на труда 
и намаляване на трудовите злополуки, повишаване на ефективността на производството и производителността на 
труда чрез създаване на условия  за рационално използване и организация  на трудовите, материалните и 
финансови  ресурси, както и повишаване на мотивацията на персонала за спазване изискванията за безопасност. 

  Безопасните и здравословни условия на труд са приоритет в цялостната управленска политика на 
дружеството. „Старт” АД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване 
условията на труд и опазване на здравето при работа на работниците и служители на фирмата.  И в бъдеще 
опазване здравето на заетите лица ще бъде приоритетен фактор за успешното развитие на фирмата, която 
планира да продължи да провежда политика на подобряване условията на труд и по възможно да използва  
предлаганата от Европейския съюз финансова помощ чрез различните оперативни програми. 

   
 

Инвестира във вашето бъдеще! 



 

 

                                                             
ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Интервю с Олег Темелков, председател на Областен съюз на инвалидите – Добрич и с Ив. 

Тодоров – председател на „Хобисклуб” 

Какво е състоянието на заетостта на хората с увреждания в България? 

Според Националния статистически институт, проблемът със заетостта при хората с 

увреждания е изключително сериозен. Около 90-95 процента от тях нямат работа, а това ги 

води до задълбочаваща се бедност. Около един милион души в България са с различна степен 

на инвалидност. При инвалидна пенсия около 140 лв. въпросът с доходите е твърде важен за 

тях. А в условия на икономическа криза работодателите не са склонни да наемат такива лица, 

въпреки че държавата осигурява определено трудово възнаграждение за наето лице с 

увреждания, регистрирано в Бюрата по труда. Тя заплаща и здравните и пенсионните 

осигуровки на лицето за период до две години, както и възнаграждение за платен годишен 

отпуск. Един от проблемите, свързани с тези програми е голямата бюрократичност при 

кандидатстване, тъй като пакета от изисквани документи е много обемист, а от друга страна 

отчитането на дейностите се извършва ежемесечно. Трудовото възнаграждение е в размер на 

минималната работна заплата за страната, което прави работата неатрактивна. Добър шанс са и 

програмите за временна заетост, но те са много краткотрайни. 

Какво е състоянието при образованието на ХУ?  

Интеграцията е скъп и сложен процес, който трябва да започне от раждането. Проблемът е, че 

едва в последно време започна адаптирането на училища за деца с увреждания. До осми клас 

децата са малки и родителите им ги водят на училище, но след това се изправят пред дилема 

дали да продължават да го правят, или да ходят на работа.  

Нещата са много сложни и няма универсални решения. Образованието и квалификацията на 

хората с увреждания предполагат специфични методи. Едно дете със зрителни проблеми се 

нуждае от един начин на преподаване, едно дете със слухови проблеми от друг, за 

двигателните или менталните проблеми нещата са още по-сложни. 

Друг проблем е липсата на регистър на хората с увреждания. В момента се използват различни 

информационни източници - НОИ, НСИ, ТЕЛК, агенциите за заетост и за социално подпомагане. 

Мисля, че в момента се изготвя такъв регистър чрез оперативната програма "Развитие на 

човешките ресурси", като идеята е тяхната информация да се обедини, което ще позволи да се 



 

 

направи профил на хората с увреждания и да се формулира политика спрямо потребностите 

им. 

Какво е Вашето мнение за прилагането на мерки за подкрепена заетост в България? 

Както посочихте във Вашата презентация, достъпът до работа е основно човешко право и 

държавите са отговорни за осигуряването на „правото на хората с увреждания да се трудят 

при равнопоставени условия с останалите; това включва правото на получаване на 

възможност за препитание чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и 

работна среда, която е отворена, недискриминационна и достъпна за хората с 

увреждания” (виж Конвенция на ООН, 2006, чл. 27, ал. 1, т. 19). 

Но за да стане това възможно е необходима ясна и последователна държавна политика за 

хората с увреждания. Необходимо е също така и работодателите да се запознаят с 

насърчителните мерки за заетост на хората с увреждания към бюрата по труда, а ролята на 

ТПП е да организира срещи на бизнеса с организации на хората с увреждания. Според мен 

прилагането на мерки за подкрепена заетост е необходимо да започне още в началото на 

средното образование, като обхване професионалното ориентиране на младежите с 

увреждания и подкрепа при тяхната професионална подготовка. Изключително голямо 

внимание трябва да се обърне на адаптирането на работното място, на адаптирането на 

транспорта, а така също и с особено внимание да се подходи към интеграцията на хора с 

ментални увреждания – една от най-трудните за интеграция социална група. 
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