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За мнозинството от хора у нас, незабелижимо протича живота на хората с увреждания
и дейността на техните предприятия и фирми. Именно това са водещите ни мотиви, да
преодолеем тази анонимност, да станат проблемите на живота, бита и труда на тези
хора ангажимент и отговорност на цялото ни общество. Да се осигури силна икономическа
и социална среда, благоприятни за дейността на специализираните фирми и предприятия
за хора с увреждания, за равно участие в труда и достоен живот в обществото.
Въпреки многото въпросителни и ситуации, в които бяхме поставени, може да се каже, че
преминахме етапа на оцеляването и утвърждаването.
И днес предоставяните услуги и стоките произвеждани от членовете на федерацията специализирани предприятия за хора с увреждания, влизат в домовете, офисите и работната
среда на българина: спортни, дамски и мъжки екипи; работни облекла, панталони, ризи,
бебешки и детски облекла; спално бельо; украшения, мартеници, поздравителни картички;
изделия за бита от пластмаса и метал; кожена галантерия, ръчно и машинно плетиво;
картонаж и опаковки; канцеларски и книжарски стоки; полиграфически и книговезки услуги;
парфюмерия, билкова козметика за коса и тяло; транспорт за хора с увреждания; уебреклама и дизайн; издателство; реклама; приложно изкуство и др.
Всичко това сега с по-добър дизайн и по-високо качество!
На десетгодишния юбилей от създаване на Федерацията посвещаваме този рекламен
каталог, който вярвам ще даде на многобройните ни клиенти и бъдещи партньори още поточна представа за възможностите и богатата производствена гама от асортимента
на специализираните предприятия за хора с увреждания, представени от Националната
федерация на работодателите на инвалиди и ще спомогне за нови партньорства.
На специализираните предприятия за хора с увреждания пожелаваме успех в новите пазарни
условия! Вярвам, че съпричастността на всички, общите усилия, идеи и каузи е верният
път, по който трябва да вървим, за да направим живота на хората с увреждания по-добър,
по-радостен и по-пълноценен!
На управлението на Федерацията - да продължи да търси нови и по-добри решения за
бъдещото развитие на специализираните предприятия за хора с увреждания и повишаване
на ролята им в социалната икономика на страната.
На всички партньори и клиенти - радост със стоките и услугите, които предлагаме!
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Елка Тодорова – председател
на Националната федерация на работодателите на инвалиди

ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
Националната федерация на работодателите на инвалиди
(НФРИ) е учредена на 06 юли 2000 г. В резултат на приетият
през 1999 г. Закон за кооперациите се наложи общинските и
частни фирми - специализирани предприятия за хора с увреждания да прекратят членството си в Централния съюз на
кооперациите на инвалидите, въз основа на което беше учредена и регистрирана федерацията.
НФРИ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска
цел от обществена полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Във федерацията членуват 53 фирми за хора с увреждания от
различни общини на територията на страната.
От създаването си и до сега Федерацията работи в тясно сътрудничество с национално представителните организации
на и за хората с увреждания, както и с други организации на
и за хора с увреждания.
Националната федерация на работодателите на инвалиди е
член на:
 Европейския форум на хората с увреждания;
 Европейската асоциация на доставчиците на услуги за
хора с увреждания;
 Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет;
 Националния съвет на хората с увреждания в България.
Националната федерация на работодателите на инвалиди
има за цел да подкрепя и развива дейността си с общите цели
на Комисията на Европейските общности.
Ние подкрепяме и съдействаме на работодателите наели
лица с увреждания.
Ние активно подпомагаме специализираните предприятия,
чиято цел е социално включване и професионално развитие
на лицата с увреждания.
Специализираните предприятия са двигателя на ценностите
на включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек.
Нашата роля към тези предприятия е: комуникация, връзка,
развитие на диалози, анализи, изследвания, търсене на новаторски решения и перспективи. Федерацията успешно прилага програми за ноу-хау, управление и мениджмънт.
Целта ни е да изградим надеждна структура за представителство с държавните и местни органи.

Създаваме и изграждаме връзка със съществуващи подобни
организации и мрежи, като стимулираме и изработваме препоръки и насоки. Изпълняваме функция на посредник между
държавната политика и специализираните предприятия за
социално включване и професионална интеграция на хората
с увреждания, за по-висока производителност в полза на рисковите групи в неравностойно положение.
Какви са основните дейности на федерацията в момента?
Основната цел на федерацията е да подпомага, насърчава и
координира усилията на своите членове за подобряване на
условията и разширяване трудовата заетост на хората с увреждания и тяхното включване в обществото.
Федерацията представлява и защитава интересите на своите
членове пред държавните и обществени органи и организации.
Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения, с активно участие в социалния и икономически живот.
Днес пазарът на труда търпи явни и динамични промени,
търси се по-голяма автономност и по-добра квалификация.
Индустриалния и производствен сектор отстъпва място на
секторите занимаващи се с предоставяне на информация и
услуги. Често пъти обаче се наблюдава липса на адекватен
източник за обучение на работното място и квалификация за
лицата, които не са в състояние да отговарят на нарастващите изисквания на пазара на труда и с времето биват социално
изключвани. Нашият приоритет е социалното включване на
хора с увреждания.
Специализираните предприятия за хора с увреждания допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно
изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават
върху възможностите на индивида и участието му в социални
и трудови отговорности.
България е част от Европейската икономика, хората с увреждания работещи в системата на федерацията генерират
продукти и услуги, които са трайни и полезни. В перспектива
за развитие федерацията ще търси постоянно нови пазари и
възможности за реализация, като по този начин се опитваме
да запазим и създаваме нови работни места в икономиката.
Усилията на Националната федерация на работодателите на
инвалиди са насочени към:

визия, цели и дейнос

Националната федерация на работодателите на инвалиди навърши десет успешни
и ползотворни години от създаването си през месец юли - 2000 година. За това време
преминахме през редица събития, трудности и промени, свързани с утвърждаването
и значимостта ни като организация. За тези десет години можем да изкажем редица
позитиви и качествени контакти, които създадохме, включително и увеличаването на
членската маса, придобиването на все повече доверие от страна на нашите членове общински фирми и малки и средни предприятия за хора с увреждания, както и успешното ни
интегриране в администрацията на местно и национално ниво.
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реждания през 2007 г. е кампанията „Един милион за инвалидността”, която започва със събирането на подписка, в
подкрепа на идеята да се разработи Европейска директива
за хората с увреждания, като България е една от страните в
Европа, събрала най-много гласове за ново европейско законодателство за хората с увреждания.
Федерацията активно участва всяка година - от 2007 г. до момента в организираните форуми на доставчиците на социални услуги от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенция „Вижън” и Националния
алианс за социална отговорност, основната цел на които е
влияние на политическа ниво – формиране на политики.
Чрез НСХУБ НФРИ е член на Европейския форум на хората с
увреждания и участва в някои от Годишните Генерални Асамблеи на ЕФХУ.
Нищо за нас, без нас – това бе мотото на последната Асамблея през м.май 2009 г. в Атина, Гърция в името на което хората с увреждания се събират, за да покажат на ЕС и на света,
че са готови да се борят, да защитят своите права.

Активна защита на правата
НФРИ съвместно с партньорите си от НСХУБ, полага сериозни
усилия за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания от 2006 г., определяща четири важни
сфери на проблематиката: трудова заетост, образование и
квалификация, достъпност и информираност.
Най-значимата международна инициатива за хората с ув-

Делегацията от РБългария през 2009 г. в Атина – г-н Кр. Коцев – председателят на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Съюза
на инвалидите в България, г-жа Е. Тодорова – председател на Националната
федерация на работодателите на инвалиди и д-р Морфи Скарлатов - преводач.

Интеграция и трудова рехабилитация
За човека с увреждане съществува необходимост от помощ в
приспособяването му към ежедневието, а когато това е възможно, и за възвръщане към предишния му начин на живот.
В този смисъл на преден план излиза необходимостта от осигуряване на рехабилитация и интеграция, за да могат хората
с увреждания да постигнат и запазят оптимално равнище на
активност и независимост.
Приоритетите на Националната федерация на работодателите на инвалиди са насочени към осигуряване на трудова реализация на хората с увреждания в рамките на свободния пазар на работна ръка и по този начин, осигуряване на доходи
и достоен живот. В тази връзка федерацията чрез Асоциация
“НС на КИ, НФРИ и СВИКБ” като национално представителна организация се грижи за обхващане в трудова заетост на
хора с увреждания и провеждане на държавната политика за
интеграция на лицата с увреждане чрез трудова заетост.
Осигуряването на заетост е основен фактор за постигане на
финансова независимост и самоуважение на хората с увреждания. Те трябва да се възприемат и да бъдат възприемани
като активни и равноправни членове на обществото, в което
живеят. Доколкото е възможно хората с увреждания трябва да
намират работа на пазара на труда. Ако това, въпреки всички
усилия, се окаже невъзможно, трябва да се използват различни форми на предоставяне на защитени работни места.
Много хора с увреждания, не само у нас, но и по света на практика са изключени от пазара на труда и са напълно зависими
от помощите, които получават. В някои европейски страни са
взети сериозни мерки да се преодолее тази ситуация.
В последните годинии, както у нас, така и в страните-членки е
голям и нарастващ броя на хората изгубили всякакъв контакт
с пазара на труда и изцяло зависими от социални помощи.
Един от приоритетите за страните-членки са “превантивни
мерки срещу изключване от пазара на труда” и “намаляване
на разходите за социално осигуряване”, като се “намали големия брой получаващи помощи за инвалидност чрез пълноценното им участие на пазара на труда по пътя на реинтеграция и премахването на преградите”.
Данните от Националните планове за действие за трудова заетост на страните-членки на ЕС сочат, че заетостта на хората
с увреждания значително се понижава, че пропастта между
безработицата при хората с увреждания и тази на трудоспо-

собното население се разширява. Общата заетост на трудоспособното население в тези страни е приблизително 60%.
По данни, взети от Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, у нас
нараства броят на хората с увреждания, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, търсещи съдействие за устройване
на подходяща работа или за включване в квалификационни
курсове.
Отчитайки горната проблематика дейността на федерацията
е насочена в две главни направления:
 активно участие като партньор на държавните органи при
подготовката и приемането на законовите и подзаконови
нормативни актове в сферата или засягащи сферата на
трудовата заетост и социалното включване на хората с увреждания в обществото;
 методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна трудово рехабилитационна дейност на специализираните предприятия - основно
трудово-професионална, социална, културна и спортна, в
отделни.
Все пак основното внимание е съсредоточено в областта на
трудово-професионалната рехабилитация - създаване и подържане на работни места за хора с увреждания, адаптиране
на работните места и оборудването съобразно-психофизиологическите и антропометрически характеристики на лицата с увреждане, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд от една страна и от друга - подобряване на
професионалните умения и повишаване на квалификацията
на хората с увреждания, вкл. с ментални увреждания, с оглед
гарантиране на качество на произвежданата в тези дружества продукция, успешно участие на пазара и разширяване
възможностите за заетост на лица с увреждания.
Дейностите по социалната интеграция на хората с увреждания са насочени към: Развиване на структури, адекватни на
потребностите на хората с увреждания и на обществото; Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище
със сродни организации и структури на държавата, работещи
в областта на социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; Международно сътрудничество, членство
и реализиране на проекти, съвместно с чуждестранни неправителствени организации; Работа за формиране на позитивна нагласа към лицата с увреждания; Усъвършенстване на
нормативната уредба чрез експертите на НФРИ и др.

визия, цели и дейнос
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 осигуряване на равни възможности на хората с увреждания;
 съхраняване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания;
 укрепване и повишаване на капацитета на специализираните предприятия, съдействие и координация на усилията на специализираните предприятия с оглед търсенето
на по-добри позиции на пазара и възможности за трудова
реализация на хората с увреждания, включително и чрез
различни местни и международни изложения и форуми;
 организиране на обмен на информация необходима за
социалното включване, сътрудничество и подобряване условията на труд за хората с увреждания;
 подкрепа за устойчиво развитие, модернизиране на производството, здравословна и безопасна работна среда,
повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия за хора с увреждания;
 създаване на предпоставки за подобряване на производствено-стопанските и икономически резултати във фирмите чрез обновяване на технологиите и машинния парк
въз основа участие в бизнес-конкурси;
 подобряване достъпа на специализираните предприятия
до участие с проекти по национални и европейски фондове и програми
 подготовка и консултации по въвеждане на евростандартите;
 информационно обслужване на членовете си, организиране на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на заетите лица с увреждания и мениджърския
състав на специализираните предприятия;
 повишаване степента на информираност на обществото
за възможностите на хората с увреждания и промяна в
нагласите на работодателите спрямо наемането на хора
с увреждания.
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Център за консултантски и социални услуги
за работодатели за хора с увреждания
София 1000, бул.”Дондуков” № 11
тел.: 02 986 53 09, факс: 02 986 53 00
е-mail: nfri@abv.bg; www.nfri.bg
Повишаване на квалификацията и преквалификацията.
От решаващо значение е навлизането и в нови сфери на дейност, за което полагаме усилия за създаване на система за
непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на

персонала в специализираните предприятия и кооперации
за хора с увреждания.

Участия в национални изложения
В рамките на Международния
панаир на потребителски стоки и
технологии в гр.Пловдив Националната федерация на работодателите на инвалиди организира и
провежда участието в пет Национални изложения на стоки и услуги
на специализирани предприятия
на хората с увреждания, членове
на федерацията през 2010 г., 2009
г., 2008 г., 2007 и 2006 г.
Националните изложения на стоки
и услуги за специализирани предприятия и кооперации за хора с
увреждания са насочени към промяна на обществените възприятия
за хората с увреждания, като пълноценни български граждани.
С участието в национални изяви
целта е да се популяризира тяхната активна обществена позиция,
постиженията им в трудовата реализация, в процеса на интеграция
в социалния и обществен живот

По този начин те заявяват своето активно участие на пазара
на труда и на пазара на стоки и услуги, заявяват правото да
участват в информационен обмен и по този начин да се ускори тяхната трудова и социална интеграция.
Популяризирането на дейността на специализираните предприятия за хора с увреждания създава възможност за нови
контакти, привлича обществеността към проблемите, които
стоят пред тази специфична група хора и възможността по
достоен начин те да воюват за място в обществото.
Участия в национални и европейски проекти
Разработване, класиране и управление на проекти – верния
път за издигане ролята на федерацията като коректив и партньор на държавната и местните власти за разрешаване проблемите на хората с увреждания.
През май 2005 г. в столицата се открива първият семинар
по проект „Възприемане на успешните европейски практики за популяризиране проблемите на хората с увреждания”,
финансиран от Европейската комисия. Гост на семинара е г-н
Валтер Волф – координатор на мрежата от независими експерти в сферата на социалното включване. Дискутирани са
и проблеми, произтичащи от прилагането на новия Закон за
интеграция на хората с увреждания.
През март 2006 г. НФРИ заедно с другите организации от
НСХУБ проведе национален обучетилен семинар „Активисти
и застъпници – защита правата на хората с увреждания” по
проект на Европейския форум на хората с увреждания, чийто
представител е ръководителят на проекта г-н Пиер Босон.
С финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания, Столичен общински съвет, Оперативните програми на ЕС
чрез Европейския социален фонд и други донори са реализирани няколко проекти от федерацията.

За успешното решаване на горните задачи абсолютно задължително е и целевата подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията и на ръководните кадри в системата
на федерацията в областта на мениджмънта и маркетинга и
повишаване на административния капацитет на специализираните предприятия и на федерацията като цяло.

на страната.
Чрез популяризиране постиженията на специализираните
предприятия на тяхната дейност на практика се реализира
включването на хората с увреждания в трудовия процес, ускорява се тяхната рехабилитация и социална интеграция и
подобряване на социално-икономическото им положение.

2005 г. - Проект “Подобряване на мениджмънта във фирмите
на хора с увреждания” на НФРИ, финансиран от Агенцията
за хората с увреждания.
Проектът целеше подпомагане на равния достъп и професионалното развитие на хората с увреждания от специализираните предприятия и провеждане на обучение за подобряване на мениджърските умения на лицата с увреждания в два
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През 2008 г. е изграден Център за консултантски и социални
услуги за работодатели на хора с увреждания към НФРИ, който предоставя услуги и консултации по: Социално включване на хората с увреждания, Подобряване условията на труд
за хората с увреждания; Подкрепа за устойчиво развитие;
Предприемачество и започване на самостоятелен бизнес за
хора с увреждания; Провеждане на срещи с работодателите
в отделни региони с цел, Промяна на тяхните нагласи и създаване на възможности за трудова реализация на хората с
увреждания; Експертна подкрепа за общини при създаване
на локална политика за социално включване на хората с увреждания чрез разширяване на трудовата заетост на местно
ниво и създаване на специализирани общински предприятия
за хора с увреждания. Спомага за разширяване мрежата от
работодатели за хора с увреждания и разширяване на стопанската дейност; въвеждане на евростандартите; предоставяне на консултантски, административно-правни и социални услуги за осъвременяване на практиките и моделите
в съответствие с европейските критерии; информационни и
организационни услуги, обучение, квалификация и преквалификация на заетите лица с увреждания и мениджърските
и изпълнителски кадри на специализираните предприятия;
участие и партньорство с проекти по национални и европейски фондове и програми.
Центърът издава трета поредна година електронен Информационен бюлетин веднъж месечно, който е с информационнометодическа насоченост. Бюлетинът се разпространява както
до членовете на федерацията, така и до сродни неправителствени организации и други специализирани предприятия,
които имат отношение към проблемите на трудовата заетост
на хората с увреждания.
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2008 г. - Проект “Умения за по-добра работа и за по-добър
живот чрез обучение на работното място” на Националната
федерация на работодателите на инвалиди, финансиран от
Агенцията за хората с увреждания.
Проектът бе част от цялостната система за стимулиране на
специализираните предприятия, фирми и кооперации на лицата с увреждания да осигуряват възможности за индивидуално и професионално развитие на своя персонал. Дейностите по проекта бяха насочени към индивидуална и групова
работа на лица с увреждания.
Конкретните резултати по проекта са свързани с неговата основна дейност, която включваше обучение на място (по предприятия) на крайните бенефициенти на проекта, които са
предимно хора с намалена трудоспособност както и здрави,
които са част от едни и същи смесени работни колективи:
 Бяха обучени 137 лица в два основни модула: „Помощ за
самопомощ” и „Работа за хора с увреждания”;
 Проведени 7 обучения, от които: 6 по предприятия – в
“Мальовица” ЕООД - Самоков, “Мир-И” - Етрополе, “Стопански дейности КЦМ” ООД
- Пловдив, ТПКИ “Добруджанка” - Силистра, ПКИ “Райна
Княгиня” - Панагюрище, “Родина-75-И” ЕООД – Ботевград
и едно смесено за ментори от
всички фирми в гр. Шумен
Обучителните дейности по
проекта разшириха и допъл-

ниха знанията на хората с увреждания за изграждане на умения за самостоятелен живот, включително в професионална
среда. Допълнително обучените ментори ще могат да са в помощ на персонала на фимите и по този начин да подпомагат
тяхната ежедневна и професионална дейност, още повече, че
става въпрос за динамична среда каквито са отношенията в
групите на смесените колективи в специализираните предприятия за хора с увреждания.
2009 г. - Проект “Създаване, прилагане и промоция на добри
европейски практики осигуряващи достъп до услуги на хора
с увреждания”, финансиран по Програма: „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” 2009 на Столична община. Чрез проектните дейности по проекта се постигнаха следните резултати:
	Изградена иновативна локална социална политика на
местната власт в СО – Район «Люлин» в сътрудничество
с НФРИ при предоставянето на услуги за хора с увреждания;
	Осигурени условия и механизми за свободен достъп до
част от публичния ресурс на общността – предлаганите
административни услуги, с което на практика се задейства
процес на социално включване на хората с увреждания в
тази сфера на социалния живот на общността;
 Предланите иновативни социални услуги – особено мобилното звено – представляват практическият механизъм
за осигуряване на достъп до административните услуги и
социално включване на лицата с увреждания;
	Изградени и функциониращи „Специализирана административна точка за обслужване на хора с увреждания” в
общинска администрация на Район „Люлин” (обслужила
114 лица с увреждания) и „Мобилно специализирано звено за обслужване на хора с трайни физически и ментални
увреждания” в Район „Люлин”, (обслужило 30 лица с тежки увреждания над 91% намалена работоспособност);

	Изследване на проблемите на хората с увреждания в Район „Люлин”;
	Изработен регистър на хората с увреждания, живеещи в
Район „Люлин” и нуждаещи се от специализирани административни услуги.
2010 г. – Проект “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване
на социалните услуги и ефективното усвояване на средства
от
Структурните
фондове» по схема
„Училищни и студентски практики”,
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
Като партньор по
проекта НФРИ запозна студентите от
УНСС с практически
дейности по развитие на специфична
сфера на социалната икономика, а
именно - насърчаване развитието на
специализирани
предприятия и кооперации за хора
с увреждания, в
т.ч. за развитието
на малки и микро
предприятия. Студентите бяха въведени в условия на
реална работна среда чрез конкретни проекти на Федерацията, като практическите занимания се фокусираха върху компонентите: “Политики за прилагане на принципите за учене
през целия живот” в една конкретна област на практическото
развитие на специализирани и социални предприятия и социална икономика; “разработване и управление на проекти
по европейски програми; “разработване на бизнес план по
европейски проекти”.

Членство
Работодателите социално отговорни към хората с увреждания
и споделящи целите и задачите на Националната федерация
на работодателите на инвалиди, могат да се възползват от предоставяните услуги от федерацията и от изградения към нея
Център за консултантски и социални услуги за работодатели
за хора с увреждания.
Членството във федерацията става чрез подаване на молба
до УС на НФРИ и съответните приложения: копие от удостоверение за актуално състояние (заверено вярно с оригинала);
копие от съдебно решение за регистрация на юридическото
лице (заверено вярно с оригинала); копие от регистрацията по
БУЛСТАТ (заверено с вярно с оригинала) и решения на ТЕЛК на
заетите във фирмата хора с увреждания. Молбите за членство
се разглеждат в едномесечен срок от подаването им.
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модула: „Придобиване на
умения за планиране развитието на специализираните
предприятия” и „Системи за
управление на човешките
ресурси в специализираните
предприятия”.
Обучителните дейности в
рамките на проекта се проведоха в Националния център за професионално развитие към Министерство на
труда и социалната политика – база Кремиковци.
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на членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди

списък на

№
по
ред
1

“АБР” ЕООД
гр.София - 1517, жк. Сухата река, бл.15, вх.Г, ап.9
el_tod@abv.bg
Предмет на дейност: консултантски услуги.

2

“Авис” ООД
гр.Бузовград – 6159 обл. Ст.Загорска, ул. Бригадирски лагер №1
avis_adamov@abv.bg
Предмет на дейност: шивашка дейност и картонаж, производство на
консерви.

3

4

5

“Агарта” ООД
София - 1799, жк.Младост, бл.241, вх.Г, ап.57
agartatv@abv.bg
Предмет на дейност: информационно-технически продукти.
“Агарта Нова” ООД
София - 1799, жк. Младост, бл.241, вх.Г, ап.57
Предмет на дейност: кабелни информационни системи и др.
“Агарта Парадайс” ООД
София - 1799, жк.Младост 2, бл.241, вх.Г, ап.57
agartatv@abv.bg
Предмет на дейност: производство на риба и рибни продукти и др.

6

“Атрия прима”ООД
София-1343, жк Люлин 2, бл.210, вх.Г, ет.6
Предмет на дейност: строителни услуги, търговска дейност,
производство на работни облекла и др.

7

“Варна Интернет” ЕООД
Варна-9000, ул. Любен Каравелов №79
office@varnainter.net
Предмет на дейност: рекламна, издателска и печатарска дейност,
интернет-услуги.

8

12

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИРМИ

„Враца Едранет”
Враца, „Дъбника”, Бл.7, вх.В, ет. 6
Предмет на дейност: търговия с компютри.

9

УПРАВИТЕЛ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Елка
Тодорова

02/986 53 00

Павел
Адамов

043/170 160

272 373

Боринка
Димитрова

02/974 43 05

952 14 83
885 26 46

Боринка
Димитрова

02/974 43 05

952 14 83
885 26 46

Боринка
Димитрова

0878/999 200

10

11

12

Петър
Вълкачовски

092/625 090

052/61 02 40

Теменужка
Митева

0953/78 60
0953/88 905

88 903

Георги
Филипов

052/
61 03 07
61 03 06

61 03 07
61 03 06

Христо
Давидов

0895 763 472

Даниела
Василева

052/30 00 64

Димитър
Коруджиев

02/974 43 05

16

ЕТ “Диана Терзийска-СТ”
Самоков – 2000 кв. Самоково, бл.35, вх.А, ет.2, ап.5
teridi@abv.bg
Предмет на дейност: производство на безалкохолни напитки и
минерални води.

Диана
Терзийска

048/782 937

17

“Екстрем-МВ”ЕООД
Ловеч – 5500, ул. Д.Пъшков №29
donjor@abv.bg
Предмет на дейност: производство, покупка и продажба на изделия от
стомана и чугун, алуминиева ламарина и др., търговска дейност.

Младен
Младенов

068/62 47 13

14

Божидар
Костов

052/61 03 07

Георги
Георгиев

Емил
Калинчев

13

15

Драгомир
Димчев

“Георекс” ЕООД
Варна-9000, бул.Кн.Борис І №115, вх.3, офис 12
vision@vision-bg.com
Предмет на дейност: консултантска дейност, посредничество, приложни
изкуства.
“Геотрейд” ЕООД
Берковица – 3500, ул. Бдин №9
Предмет на дейност: счетоводни услуги и др.
“ГИФ” ЕООД
Варна - 9002, ул.Л.Каравелов №77
george@filbg.com
Предмет на дейност: рекламна дейност.
„Давидов консулт” ЕООД
гр. Козлодуй, ж.к.1, бл.2, вх.В, ап.36
cpd@abv.bg
Предмет на дейност: консултантски услуги
„Да Винчи Дентално Студио - СМТЛ” ООД
Ул.”20-ти април” 12, вх.А
davinci_labor@abv.bg
Предмет на дейност: осъществяване на лечебно-възстановителна
и медико-техническа дейност, изработване на зъбно-протезни
конструкции и др.
“Данграфик” ЕООД
Варна - 9010, ул.Д-р Железкова №23, ап.34
dangrafik@abv.bg
Предмет на дейност: издателска дейност.
Фондация “Делфин”
София - 1606, бул. Ген.Скобелев №71
Предмет на дейност: осъществяване на летни зелени училища,
екологични проекти в сътрудничество с общини, проекти за чисти
производства.

61 03 07

30 00 64
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Анелия Митева

054/86 02 84

Боринка
Димитрова

0878 999 200

Мария
Катранджиева

0431/6 21 51

6 21 51

Калина
Минчева

02/948 60 18

943 18 19

Стефка
Ярловска

0722/6 61 27

Тонка
Христова

27

28

29

30

0605/25 22

6 61 27

25 22

31
32
33

Таня
Славова

042/63 96 75
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“МИЛ” ООД
гр.Етрополе 2170, ул.”Г.Димитров” №2, офис №316, ет.3
mil_vl@abv.bg
Предмет на дейност: търговска дейност, производствена дейност
в областта на енергоспестяващите системи; обработка на билки и
плодове, градинска мебел.

Стефан
Димитров

0720/6 50 40
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“Мир” ЕООД
Етрополе-2170, ул.Батак №2, mir_i@abv.bg
Предмет на дейност: картонаж и опаковки; шивашка дейност;
озеленяване и дизайн; хоризонтална и вертикална пътна маркировка;
погребална дейност, градинска мебел.

Димитър
Димитров

24

86 02 84

62 53 96
34

0720/50 40

6 22 70

50 40

35
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“Мисима” ЕТ
Тетевен - 5700, ул. Иван Вазов №73, sk_rs@abv.bg
Предмет на дейност: изработване на пластмасови изделия; детайли за
микродвигатели.
ЕТ „МКЦ – Величка Стоянова Георгиева”
гр. Ихтиман, ул.”Цар Освободител” 41, ап. 14
Предмет на дейност: консултантски услуги, маркетингови и рекламни
мероприятия, предлагане на социални услуги и др.
Национален център за социални услуги - НЦСУ-Горна Баня” АД
гр.София - 1614, бул. Никола Петков №56
Предмет на дейност: Национален дневен център за обслужване и
рехабилитация на хора с увреждания, предоставяне на социални
услуги от резидентен тип, услуги с активен характер с цел медицинска
и социална рехабилитация и интеграция и производство на протези и
ортопедични средства.
„НИЯ – Милва” ЕООД
гр. Хасково 6300, ул. „Банска” No 28, s.kisiova@abv.bg
Предмет на дейност: производство и продажба на хотелски консумативи
и козметични продукти.
“Норена”ЕООД
София –1309, жк. Св.Троица, бл.379, вх.Г, ет.3, ап.55
Предмет на дейност: търговия и производство на стоки и услуги.
“Пегас Плюс” ООД
София - 1799, жк. Младост 2, бл.241, вх.Г, ап.57
Предмет на дейност: производство на риба и рибни продукти и др.
“Персей плюс” ООД
София - 1799, жк. Младост, бл.241, вх.Г, ап.57
Предмет на дейност: водни басейни за риборазвъдна дейност и др.
“Про Сириус” ООД
София - 1799, жк. Младост 2, бл.241, вх.Г, ап.57
Предмет на дейност: спортен риболов и др.
“Пролет” ЕООД
Пирдоп-5090, бул.”Ал. Стамболийски” №29
Предмет на дейност: натронови и полиетиленови опаковки;
пластмасови чинии; услуги.
“РА-Осигурителна каса”
Враца – 3000, „Христо Ботев” №18, ет.4
raka_1945@abv.bg
Предмет на дейност: осигуряване на самоосигуряващите се лица и
техните работници; събира и превежда дължимите осигурителни вноски,
оформя и съхранява осигурителните документи на членовете на касата.

Митко
Тодоров

0678/47 07

Величка
Георгиева

0889 637 705

Десислава
Боюклийска

02/955 72 11

Сияна
Кисьова

038/620 919

Николай
Братованов

02/998 41 96

Боринка
Димитрова

0878 999 200

Боринка
Димитрова

02/974 43 05

Боринка
Димитрова

0878 999 200

Нина
Драгнева

07181/50 55

Радослав
Драгошински

092/626 43 23

50 52

95572 35

952 14 83
885 26 46

58 16
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“Елва-2-Ловеч” ООД
Шумен 9700, ул.Гоце Делчев №24
mladenst@mail.bg
Предмет на дейност: производство на капачки.
“Еридан Плюс” ООД
София - 1799, жк. Младост 2, бл.241, вх.Г, ап.57
agartatv@abv.bg
Предмет на дейност: водни басейни за риборазвъдна дейност и др.
ЕТ “ИРА-МХК”
Казанлък – 6100, ул. Освобождение №9
Ira_mxk@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия на спално бельо, детски
облекла и трикотаж.
“Лозана” ЕАД
София-1504, ул. Страхил войвода №2
lozanaead@abv.bg
Предмет на дейност: детска мода; забавления, игри и играчки; спортни
мрежи, транспортни услуги за хора с увреждания.
“Мальовица” ЕООД
Самоков-2000, ул. Самоковско шосе №22
stefka_1951@abv.bg
Предмет на дейност: шивашка дейност, картонаж.
“МАРТЕКС” ЕТ
Омуртаг -7900, ул. Генералска №63
martex1975@abv.bg
Предмет на дейност: производство на пластмасови изделия и опаковки
от полиетилен и други материали.
“Мересев” ЕООД
Ст.Загора-6000, ул. Димчо Стаев №28, meressev@mail.bg
Предмет на дейност: шивашка дейност и картонаж.
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„Тера - СУАП” ООД
Враца – 3000, „Христо Ботев” 18, ет.4; raka_1945@abv.bg
Предмет на дейност: счетоводни и данъчни услуги и данъчни
консултации

44

ЕТ “ТЛБ”
София – 1517, жк. Сухата река, бл.30, вх.Д, ет.5, ап.85
Предмет на дейност: търговия; услуги свързани с провеждане на терапия
на лица с психични отклонения; консултантски, информационни и
рекламни услуги.

45

“ТЛС” ЕООД
София, бул. Цариградско шосе, ІV км (откъм бул. “Г.М.Димитров”)
info@labourtherapy.com
Предмет на дейност: трудова терапия на психично болни.

Райчо
Илиев

Атанас
Раленеков

0601/6 21 32

0357/6 21 42

6 56 51
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“Тракия Крошет”ЕООД
Варна – 9000, бул. Вл.Варненчик №96, бл.2, ет.3, ап.7
Предмет на дейност: покупка и продажба на стоки, услуги.

Гочев

052/60 04 93

60 04 93

6 28 36
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“Тракиаспед” ООД
Пловдив – 4009, ул. Асеновградско шосе №1, ет.2
Предмет на дейност: разработване на проекти в областта на
недвижимите имоти.

Ярослав
Пилярски

032/
60 47 00

63 25 13
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“Харц” ООД
Шумен – 9700, ул. Гоце Делчев №24
hartz@abv.bg
Предмет на дейност: автомивка.

Павел Тодоров

054/86 02 84
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“Христа” ЕООД
Варна – 9000, ул. Марица №12
plamenxxl@abv.bg
Предмет на дейност: покупка и продажба на стоки и др.

Таня
Михайлова

052/65 83 46
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„Хъчитекс” ЕООД
гр. Пловдив, ул.”Петьофи” №1
hachitex@abv.bg
Предмет на дейност: производство на униформени облекла, шивашки
изделия.

Мариана
Попова

032/633 276

51

Фондация „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица в
неравностойно положение - Хефест”
гр. Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” 65, ет.7
hefes@abv.bg
Предмет на дейност: дневен център за рехабилитация и интеграция на
възрастни хора.

Пенка
Кацарска

034/48 00 16

52

„Фюжън компютърс” ЕООД
София, ж.к. Люлин
marinkaivanova@abv.bg
Предмет на дейност: компютърни и софтуерни услуги, сервизиране и
поддръжка на компютърни конфигурации.

Маринка
Иванова

02/492 28 11

53

“ЧОИ” ЕООД
Варна – 9000, ул. Петко Каравелов, 34
choi_eood@abv.bg
Предмет на дейност: спедиторски и транспортни услуги.

Светломир
Иванов

052/64 11 59

Никола Ненов

0723/6 63 63

6 61 92

Валентин
Николаев

02/998 71 36

998 71 36

Иванка
Пискова

032/60 94 71

60 97 46

Славян
Иванов
Радослав
Драгошински

092/626 43 23

Тодор
Гоговски

02/847 10 95

Христо
Ганчев

02/
870 62 86
988 24 13

980 48 81

61 88 93
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“Радита” ООД
Търговище - 7700, ул. Велико Търново №21
Предмет на дейност: търговия на течни горива, строителство, търговия с
тягови и акумулаторни батерии.
“Райна Княгиня-П” ООД
гр.Панагюрище – 4500, ул.”Нистор Ружеков” №1
raina@infotel.bg
Предмет на дейност: производство на пластмасови изделия и детайли,
шивашка дейност, опаковки и др. изделия от велпапе, хартия и картон и др.
“Родина-75-И” ЕООД
Ботевград – 2140, пл. Саранск №10
rodina75i@abv.bg
Предмет на дейност: пластмасови изделия, детска и дамска конфекция,
кашони; метални изделия.
“Степойл”ООД
София – 1220, жк. Надежда, бл.107, вх.В, ап.69
stepoil_ltd@mail.bg
Предмет на дейност: търговия и производство на стоки, услуги.
“Стоп.дейности КЦМ” ООД
Пловдив – 4009, ул. Асеновградско шосе
Ivanka.piskova@kcm.bg
Предмет на дейност: комунално-битово обслужване; поддържане на
зелени площи; оранжерия; производство на разсад-храсти, отглеждане
на лавандула.
“Тандем и Ко” ЕООД
Варна – 9000, ул. Евл.Георгиев №24, бл.29, вх.1
choi_eood@abv.bg
Предмет на дейност: транспорт и спедиторски услуги.

60 23 46

17
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„АВИС” ЕООД е основана през 1992 г. Регистрирана е като земеделски производител и преработвател на зеленчуци до готови туршии и кисело зеле. Произвежда стерилизирани плодово-зеленчукови консерви и нестерилизирана туршия на основата на кисело-млечна ферментация.
АВИС” ЕООД произвежда стерилизирани зеленчукови и плодови консерви в стъклени буркани и
метални кутии с тегло от 0,3 кг. до 20 кг. Стерилизираните зеленчукови консерви са изпълнени по
традиционни български рецепти и съдържат корнишони, домати, моркови, патладжан, бамя, зеле,
зелен и зрял фасул, тиквички и др. Стерилизираните плодови консерви са компоти от череши, ягоди, праскови, кайсии, сливи, круши, грозде и др. Изпълняваме рецепти, зададени от клиента.
Основни партньори на фирмата са Българската армия, „Кауфланд България„ ЕООД, ”Хит Хипермаркет” ЕООД, „Плюс дискаунт” България, ”Перла” ООД, „ПРО маркет”, ”Оберон” ООД, ”Дио
мед” ЕООД, СБА и др.
Във фирмата успешно са внедрени Системите за управление НАССР и ISO 9001:2000.

18

За контакти:
гр. Казанлък
ул. „Ген. Скобелев” №6
Тел.: +359 898 744 036
факс: +359 43170 160
e-mail:
avis_adamov@abv.bg

ВАРНА ИНТЕРНЕТ ЕООД
тел.: 0888 610 307
е-mail: office@varnaiter.net

• Web дизайн и програмиране
• Хостинг

реклами на

„АВИС” ЕООД – с. Бузовград

19

реклами на

Фирма „Лозана” ЕАД е общинско предприятие за хора с увреждания
с предмет на дейност: детска мода, забавления, конструктори,
игри и играчки, спортни мрежи, стоки за бита, учебни пособия и
помагала, и др.
Фирмата разполага с богата база, оборудване и машини за
изработка на разнообразни пластмасови изделия, както и със
съоръжения за печат на учебници, справочници, визитки, календари
и административни документи.Друга дейност на „Лозана” ЕАД е
транспортиране, извозване и обслужване на хора с увреждания
със собствен транспорт, при предварително подадена заявка за
обслужване.
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За контакти:
София 1504, ул. “Страхил войвода” 2
Телефони: +359 2 948 6018, +359 2 943 1819
e-mail: lozanaead@abv.bg

„МАЛЬОВИЦА” ЕООД – гр.Самоков
ДЕТСКА, ДАМСКА И МЪЖКА КОНФЕКЦИЯ
РАБОТНО ОБЛЕКЛО, СПАЛНО БЕЛЬО И ДРУГИ
КАРТОНАЖ

За контакти:
2000 Самоков, бул. „Софийско шосе” 22
Телефони: +359 722/ 661 27
+359 721/ 22 127
e-mail: stefka_1951@abv.bg

реклами на

„ЛОЗАНА” ЕАД – гр.София

21

“Мересев” ЕООД - Стара Загора е общинско дружество, създадено през 1954 г. като кооперация за заетост
на лица с увреждания. В дружеството работят 87 души, 65% от тях са лица с увреждания, което му дава
статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица.
Фирмата развива дейност в три основни направления:
 шивашко производство;
 изработка на опаковки;
 печатарски и книговезки услуги.
“Мересев” ЕООД разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани
шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок
изпълнение на поръчките.

реклами на

“Мересев” ЕООД е специализирано в производството на следните видове шевни изделия:
 детска конфекция;
 дамска и мъжка конфекция;
 работно и униформено облекло;
 специализирани предпазни облекла;
 спално бельо - нощници и пижами;
 постелъчно бельо

22

“Мересев” ЕООД предлага следните видове опаковки:
 кутии от картон с печат и без печат;
 кашони от различни видове велпапе;
 книжни пликове, кесии, шапки;
 нестандартни опаковки за нуждите на клиенти от хранително-вкусовата, текстилната и
машиностроителната промишленост
Дружеството разполага със собствена печатна и книговезка база, специализирана в изработване на:
 цветни и чернобели печатни изделия;
 етикети, стикери, бланки, формуляри;
 папки;
 твърда и мека подвързия
Дружеството е сертифицирано за система за управление на качеството в съотвествие с изискванията
съгласно стандарт ISO 9001:2000 и в съотвествие с процедурите на TUF CERT с област на приложение:
разработване, производство и търговия на шевни изделия от текстил.
Ръководството на дружеството осигурява политика по качеството за постоянно определяне и
удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснатото подобряване на взаимоотношенията с
клиенти и доставчици.
За контакти: 6000 Стара Загора, ул.”Димчо Стаев” 28 • Телефони: +359/ 42/ 63 96 75 +359/ 42/ 62 53 96; Мобилен: +359/ 886 728 942; Факс: +359/ 42/ 62 53 96
e-мail: meressev@abv.bg • www.meresev.com

“МИР” ЕООД – гр. Етрополе
“МИР” ЕООД е общинско предприятие специализирано в производството
на богата гама изделия подходящи за екстериора на частни домове,
хотелски бази, фирмени външни пространства и всичко свързано
с градината и парковата площ. Като наследство от минали
години дружеството „МИР” - гр.Етрополе продължава да
поддържа и развива своята шивашка дейност, картонаж и
опаковки.
Предмет на дейност в шест основни направления:


Градинска мебел;



Озеленяване и дизайн;



Хоризонтална и вертикална пътна маркировка;



Шивашка дейност;



Опаковки и картонаж.

За контакти:
2170 Етрополе
ул.”Батак” 2
Телефони:
+359/ 720/ 650 40
+359/ 720/ 622 70
Мобилен: +359/ 878 200045
Факс: +359/ 720/ 650 40
e-мail: mir_i@abv.bg

реклами на

„МЕРЕСЕВ” ЕООД – гр.Стара Загора
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„ПРОЛЕТ” ЕООД – гр.Пирдоп

Предмет на дейност: производство и продажба на хотелски консумативи и козметични продукти.
Фирма „Ния-Милва” ЕООД произвежда хотелски, билкови тоалетни сапуни и козметика за коса и
тяло в повече от 30 разновидности.
Създателят на фирмата е г-жа Сияна Кисьова - инженер-химик с дългогодишен и богат опит в
химическата и текстилната промишленост.
“Химията винаги е била моята страст, а когато влагаш в нещо толкова страст и любов, добрите
резултати не закъсняват” - споделя тя.
“Нашите продукти са плод на многобройни изследвания, анализи и опити. И въпреки че в основата
на процеса стои една обикновена химична реакция на веществата, за един качествен продукт,
какъвто смея да твърдя, че произвеждаме е необходима изключителна прецизност, подплатена с
нужните знания и много доза творчество.”
“Черпя вдъхновението си от природата” - признава тя и ето как се появяват и билковите продукти.
Палитрата е разнообразна и всеки може да открие нещо полезно за себе си и да се възползва от
това: сапун със смрадлика, алое, лавандула, роза, прополис, хмел, невен, коприва и др.
“Ние се стремим да задоволим нуждите на клиентите ни навсякъде където се намират - в хотела, в
спа центъра, когато пазаруват”.
И тъй като всяка една добра идея влече след себе си още добри идеи, наред с хотелските
сапуни, ние сме в състояние да предложим и пълен комплект хотелски консумативи и почистващи
препарати, от които всеки един хотел има нужда.
Наши клиенти са: Libra AG, Albena.bg, Хотел „Плиска”, Hotel Barcelo, Hotel Nevrokop - Goce Deltchev,
Hotel Shoumen, RIU, Hotel Rodopi, Riga Hotels.

През 15-те години от създаването си общинска фирма за хора с увреждания „Пролет” ЕООД
- Пирдоп, премина през различни трудности.
Дружеството разширява пазарите си и осигурява все повече работни места за хора
с увреждания. Търсят се различни форми за разнообразяване на производството, за
облекчаване труда на работещите във фирмата 35 човека и увеличаване на техните
доходи.

Производство на хартиени пликове:
Интерес към продукцията и заявки
за определени количества са заявили
фирмите ЕТ „Чери - Валентин
Червенков”, „Елемаг” - София,
„Топкол”, веригата „Бай Генчо” и др.
За контакти:
6300 Хасково, ул. “Банска” 28
Телефон/факс:
+359 38 620 919
Мобилен телефон:
+359 888 791280
e-mail:office@nia-milva.com
http://www.nia-milva.com/

Производство на бетонови изделия
за външна и вътрешна облицовка.

За контакти: 5090 гр. Пирдоп
бул.”Ал.Стамболийски” 29
телефони: 07181/50 55; 07 181/58 16

реклами на
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„НИЯ – МИЛВА” ЕООД – гр.Хасково
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 Пластмасово производство:
Работи се с всички видове термопластични материали - PP, PS,
ABS, PET, PE. Специализирана е в производството на опаковки
за козметични кремове с различен дизайн и вместимост от 20 мл
до 150 мл. Доказани технически качества и тегло на детайлите
от 60 до 380 грама, произведени както с фирмени инструменти,
така и с инструменти на клиента.
Продукти могат да бъдат произвеждани, в който и да е цвят или
комбинация от цветове. Също така могат да бъдат щамповани с избран от клиента печат като лого или надпис, направен
с висококачествен ротационен и плосък топъл печат. Предлага
се възможност за проектиране и изпълнение на трицветен тампонен печат с висококачествени мастила на водещи фирми като
VISPROX, MARABU и SERICOL.
Предлага се сребриста или златиста лента на капака.
Фирмата произвежда и предлага – пластмасови закачалки за
дрехи – 320 мм, 380 мм, 390 мм, 400 мм, дръжки за рекламни и
опаковачни чантички и много други пластмасови артикули.
Годишният ни капацитет е 3 000 000 броя, което е възможно
благодарение на добрe оборудван машинен парк с 10 шприцавтомата, като ENGEL BATTENFELD, NEGRY BOSSI, JON WAY,
МIR, за производство на пластмасови изделия чрез шприцване
в студени форми.
Непрекъснато се търси начини за усъвършенстването на инструментите, дизайна, шприцоването, производството на различни
изделия от термопластични полимери. Специално, наличните

инструменти и техники на шприцоване, правят фирмата поприспособима и ускоряват времето за внедряване на продуктите на клиенти й на пазара. Високо приспособена е да постигне
одобрението на клиента и да бъде дългосрочен партньор с тях е
основна цел. Има гъвкава ценова политика, позволяваща да постигне добри взаимоотношения с всеки клиент поотделно.
Мото на фирмата “Разнообразие по-голямо от вашето въображение”, е да преследва нововъведения в дизaйна на продуктите, но
също и високо качество на продуктите и обслужването.
От 2005 г. е сертифицирана по система за качество ISO90012000.
 Шивашко производство:
Цеховете са с изцяло подменен интериор, просторни, добре осветени и климатизирани. Оборудвани са с всички необходими
машини за осъществяване на сложните производствените операции по изработката на специализирани работни облекла.
От 1994 г. работи предимно за френския пазар с известни фирми като “Molinel” и „ Betrancour”. Oт 2006 година влезе в тясно
съдрудничество с голяма италианска фирма и започна производството на униформените работни облекла на известната италианска енергийна компания “ENEL”. В момeнта се произвеждат
скиорски екипи за водещи фирми в Италия - COLMAR и България - SIVEN.
 Производство на картонажни опаковки:
Едно от допълнителните производства, с които се занимава фирмата, е производството на нестандартни картонажни опаковки,
направени по заявка на клиента. В тази област обслужва десетки
фирми не само от града, но и от други градове на страната. Произведените опаковки могат да бъдат щамповани с печат, направен според нуждите и желанията на клиентите.

“Райна Княгиня-П” ООД желае да продължи нейния интернационален
достъп и да се разшири чрез вътрешен растеж. За постигане и
поддържане на тази стратегическа цел, нашата фирма се
обръща към всичките си настоящи и потенциални
клиенти, като им предлага следната смес от
съставки за поддържане на конкурентността в
тежките условия за оцеляване на съвремения
безкомпромисен пазар:
• История: 40 годишен местен и
интернационален опит, отдаден на
клиентите персонал;
• Технология: Качество, направлявано
от техника и умения, показано чрез
последните продукти и формулирани
технологии;
• Конкурентност: Високо професионална
производствена среда, оферираща
значителна конкурентноспособност;
• Продукти: Широк обхват на продукти и
производствена гъвкавост за адаптиране
към динамичния пазар;
• Капацитет: Наличен и разширяващ се
производствен капацитет да съпътства
развитието на нашите клиенти;
• Местонахождение: Непосредствена близост
до някои от световните пристанища и лесен
достъп да Европейските бързоразвиващи се
региони.
За контакти:
4500 Панагюрище, ул. “Нистор Ружеков” 1
Телефон: +359/ 357/ 621 42
Факс: +359/ 357/ 628 36
Мобилен телефон: +359/ 887/ 877663
e-mail: raina@infotel.bg

реклами на

реклами на

“Райна Княгиня-П” ООД започва своята дейност през 1966 г.
Разположена е в град Панагюрище, намиращ се на 90 км югоизточно от София, в подножието на Средна гора. Към момента във
фирмата работят към 120 работници, служители и специалисти.
Фирмата е с повече от 40 годишен опит в дейността си и се развива в три основни направления:
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Дружеството е основано през 1950 г. като
Околийски промишлен комбинат, обединяващ
15 общински стопански предприятия за хора
с увреждания.
В момента „РОДИНА 75 И” – Ботевград
функционира като специализирано предприятие и
осигурява трудова заетост на хора с увреждания,
специализирано в дейностите:

реклами на

 Производство на пластмасови изделия, детайли и
опаковки:
• Флакони с капачки - 100 и 130 ml;
• Вилички, лъжички, бъркалки за кафе, фунийки – различни
размери, кофички, скоби за елинсталации и др.
• Пластмасови подложки 2-5 мм и клинове за монтаж на
алуминиева и PVC дограма.
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•
•
•
•

Производство на метални изделия:
Табла и кутии;
Беседки и люлки за детски площадки;
Рязане и огъване на ламарина до 3 мм;
Огради, парапети, врати
и др.

 Дървообработка:
• Изработка на палета,
скари и др.
 Производство на кашони
от велпапе.

За контакти: 2140 Ботевград, ул. „Севаст Огнян” 20 • Телефони: 0723/ 24 60, Мобилен телефон: 0885 415 315
е-mail: rodina75i@abv.bg

„СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ” ООД – гр. Пловдив
 Предоставяне на услуги свързани с:
 почистване на канцеларии и санитарни
възли;
 пране, гладене и изкърпване на работно
бельо и работно облеклo;
 поддържане на бани и гардероб за
работещите в Обособено оловно
производство;
 почистване и измиване на главните
пътища на територията на КЦМ, както
и на предзаводстката площадка;
 поддържане на зелени площи и зелени
екопроекти, отглеждане на разсад и
цветя в оранжерия;
 обработка на земеделски земи и добив
на лавандулов цвят;
 обслужване на автомати за кафе и топли
напитки;
 снегопочистване.
 Производство на:
 етерични масла чрез изваряване;
 специално работно облекло, филтри и
други за промишлеността.
За контакти:
4003 Пловдив, ул. „Асеновградско шосе”
Телефони: 032/ 609 471, Факс: 032/ 609 746
е-mail: ivanka.piskova@kcm.bg
www.kcm2000.bg

реклами на

“РОДИНА 75 И” ЕООД - гр.Ботевград
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Фондация
„Център за социална рехабилитация
и интеграция на лица в неравностойно
социално положение - Хефест” – гр. Пазарджик

Производство и услуги при провеждане на терапия чрез труд, на пациенти от здравните
заведения и болници, други дейности и услуги за нуждите на здравеопазването.

реклами на

Производство на нестандартни медицински консумативи за еднократна употреба; всякакъв
вид калцуни; несесери за хистологични изследвания, торби за медицински отпадъци и
сметосъбиране.
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За контакти:
1113 София, бул.”Цариградско шосе” 4 км
Телефони: +359 2 987 28 04, Факс: +359 2 980-48-81
е-mail: info@labourtherapy.com
Интернет страница: http://www.labourtherapy.com/

За контакти:
4400 Пазарджик
ул.”Софроний
Врачански” №1
Мобилен телефон:
+359 895 30 10 38
Факс.: +359 34 4800 16
е-mail: hefes@abv.bg

Фондация „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно
социално положение – Хефест“ Пазарджик е член на Обществен съвет за партньорство
между Община Пазарджик, Общински съвет – гр.Пазарджик и НПО, работещи на
територията на общината през 2007г., фондацията членува също и в Областен обществен
съвет за социално включване на хора с увреждания.
Освен главната задача да осигурява най-необходимите социални услуги, в центъра има
създадено шивашко и керамично ателие с цел да подпомагат независимото съществуване
на организацията за в бъдеще.
Основната дейност на „Хефест” е приложно изкуство - изработка на картички, мартенички
и дребни сувенири. Изработка на изделия от царевична шума и кожа.
Партньори: фирма „Уникарт” ООД гр.София, Психиатрична клиника, Дневни центове
и Защитени жилища към сдружение “Егида” гр.Пазарджик, Фондация „Българска
традиция“ - гр.София и други.

реклами на

„ТРУДОВО – ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО” ЕООД – гр.София
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ГИФ Рекламна агенция
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• Графичен дизайн
и предпечатна подготовка
• Фото имидж банк
• Web дизайн и програмиране
• Печатна реклама
• Външна реклама
• Билбордове
• Сувенирна реклама
• Медийна реклама
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гр.Варна
ул.”Л. Каравелов” 77
тел.: +359.52.610306
факс: +359.52.610307
е-mail: george@fil.bg

Рекламният каталог е изготвен
от Рекламна агенция „ГИФ” ЕООД – гр. Варна.
Материалът е изработен във връзка с
Комуникационната стратегия за отбелязване на 10-годишнината от създаването
на Националната федерация на работодателите на инвалиди

