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Участие на членове на НФРИ в 
Търговската мисия с провеждане на 

двустранни срещи и посещение  
на ЕXPO 2015,  Милано, Италия в 

периода 08-11.09.2015 г. 
 

 Членовете на федерацията „Авис” 
ЕООД, „Ния Милва” ЕООД и ЕТ „Шанс 5” бяха 
одобрени от Изпълнителната агенция за малки 
и средни предприяти при кандидатстването им 
за участие в  Търговската мисия с провеждане 
на двустранни срещи и посещение на ЕXPO 
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2015 в гр.Милано, Италия и бизнес форум и 
двустранни срещи в гр.Парма, Италия. 

Фирмите взеха участие и в Националното 
представяне на „България по случай ЕКСПО 
2015” на 8 септември т.г., което се организира с 
подкрепата на Министерството на икономиката 
на Република България съвместно с 
Българската агенция за инвестиции, 
Изпълнителната агенция за насърчаване на 
МСП, „Промос Милано” и Търговската камара на 
Милано. Целта на форума беше насърчаване 
на промоционални инициативи в подкрепа на 
интернационализацията на италианските и 
български МСП по време на ЕКСПО 2015.  

  „Над 90 компании от 

България и Италия търсят 

възможности за сътрудничествo, 

търговия и осъществяване на 

инвестиции у нас. Те участваха в 

национално представяне на 

страната ни днес в рамките на 

изложението ЕКСПО Милано 2015. 

Секторите, в които страната ни има 

най-голям потенциал са 

машиностроенето, производството 

на автомобилни компоненти, 

електрониката и електротехниката, IT, хранително-вкусовата и фармацевтичната 

промишленост, посочи заместник-министърът на икономиката Любен Петров при 

откриването на форума”. Kонкретни възможности за сътрудничество с италианския бизнес 

представиха директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 

предприятия Мариета Захариева, зам.-изпълнителният директор на Българска агенция за 

инвестиции Маджиде Ахмедова, 

изпълнителният директор на “София Тех 

Парк” Елица Панайотова и директорът на 

“Национална компания индустриални зони” 

Атанас Ненов. 

На 9.09. беше организирано посещение на 

ЕКСПО 2015 в гр.Милано, като участниците в 

търговската мисия имаха възможността да 

разгледат Павилион Италия, Павилионът на 
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Европейския съюз, Павилион Ломбардия и Павилион CIBUSeITALIA. 

В рамките на посещението на 10 септември т.г., търговската мисия от българска 

страна участва и в бизнес форум в гр.Парма, организиран от Съюза на индустриалците в 

гр.Парма. Събитието имаше за цел установяване на възможности за сътрудничество между 

български и италиански компании с фокус върху хранително-вкусовата промишленост, 

която позиционира региона на Парма като “Столицата на храната” в Италия. Зам.-

министърът на икономиката Любен Петров ръководи бизнес делегацията, включваща 24 

български компании, в това число и членовете на федерацията „Авис” ЕООД, „Ния Милва” 

ЕООД и ЕТ „Шанс 5” . Участие във форума взе и Посланикът на Р България в Италия Н. Пр. 

Марин Райков, председателят на Италианската търговска камара в България, търговските 

аташета на България в Рим и Милано, председателят на НФРИ, кмета на гр.Парма и 

представители на институциите от региона на Парма. 

“Партньорството между България и Италия има традиции и се надявам, че то ще 

става все по-

устойчиво и 

ползотворно и 

ще ни позволи да 

използваме 

съвместно 

индивидуалните 

ни конкурентни 

предимства.” - 

заяви заместник-

министър Любен 

Петров. 

“Приоритет в 

работата на 

правителството е 

повишаване конкурентоспособността на българската икономика и излизането на трети 

пазари, като например азиатския”, заяви зам.-министър Петров, като посочи, че именно тези 

перспективни пазари предоставят конкретни възможности за сътрудничество с италианския 

бизнес. Той добави, че България произвежда специфични продукти с високо качество, които 

могат да бъдат развивани в сътрудничество, така че да бъдат реализирани успешно на 

глобално ниво. 

Посланикът на Р България в Италия Н. Пр. Марин Райков посочи, че регионът на 

Парма предоставя изключително добра база за такова сътрудничество предвид сходната 

структура на икономиките ни. Хранително-вкусовата промишленост заема дял от 38% от 

целия промишлен оборот на провинцията, като близо 1200 компании в сектора осигуряват 

заетост на 15 000 души. Над 600 са компаниите в региона, които произвеждат необходимото 
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оборудване за преработване и пакетиране на хранителните продукти. По думите на 

посланик Райков България стратегическата локация на страната ни на моста между Азия и 

Европа ни превръща в ценен партньор за италианския бизнес. “България търси 

дългосрочни партньори, а не инвеститори, целящи бърза реализация”, допълни той. 

Зам.-министър Петров посочи още, че политическата стабилност на страната ни и 

постигнатият сериозен ръст на българската икономика ни превръщат в потенциален 

партньор за италианския бизнес със сериозни перспективи. Той подчерта, че основната 

движеща сила трябва да е регионалното коопериране между двете страни, като покани 

представители на водещи фирми от Парма да посетят България и да се запознаят с 

възможностите за съвместно производство в български предприятия. 

“България има уникални продукти и услуги, които могат да са конкуренти на 

перспективни трети пазари, ако в производството ни бъдат вложени италианските 

традиции.” Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с 

вицепрезидента на Регион Ломбардия Марио Мантовани в рамките на световното 

изложение ЕКСПО Милано 2015. Зам.-министър Петров посети изложението начело на 

бизнес делегация от 24 български компании, които търсят възможности за сътрудничество с 

фирми от “индустриалното сърце” на Италия Регион Ломбардия, страната и други държави, 

които участват на изложението. Събитието е една от най-значимите платформи за 

установяване на бизнес контакти и промотиране на продукти от цял свят, като от началото 

тазгодишното издание са проведени срещи между над 6000 компании от цял свят. 

“България е сред страните в ЕС, които демонстрират най-сериозен икономически 

ръст.  Това е изключително добра индикация за Ломбардия, която е един от най-големите 

инвеститори в България”, посочи вицепрезидента Мантовани. По негови данни у нас има 

над 1000 предприятия от региона. Той изрази надежда, че с присъствието си в България 

регионът ще продължи да допринася за този ръст. 

Зам.-министър Петров подчерта, че българската икономика все повече се интегрира с 

европейската и световната и че тясното сътрудничество, включително с италианския бизнес 

може да позиционира много по-добре компании от двете страни на трети пазари. “Засилен 

интерес към България има от страна на редица китайски и индийски инвеститори и ако 

работим заедно, съм сигурен, че можем да бъдем конкурентни на техните пазари”, допълни 

зам.-министър Петров. По негови думи подобно коопериране може да е и двигател за 

ускорен ръст на икономиката ни. Най-перспективни за сътрудничество са хранително-

вкусовата промишленост, която е и фокусът на ЕКСПО Милано 2015, текстилната индустрия 

и машиностроенето – сфери, в които Италия има сериозни традиции. 

Зам.-министър Петров подчерта, че българското правителство полага сериозни 

усилия, за да позиционира България като предпочитана дестинация за правене на бизнес. 

Страната ни е сред членките на ЕС, които успяват да запазят положителни темпове на 
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развитие и това е видимо от постигнатия за 

първото тримесечие на 2015 г. ръст от 2% в 

БВП, а тенденциите за второто тримесечие 

са ръстът да достигне 2,2%. 

 След провеждането на бизнес форума 

в Търговската камара на гр.Парма бяха 

проведени двустранни срещи между 

българските и местни фирми от сектора 

хранително-вкусова промишленост. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Визитата на търговската мисия завърши 
с посещение на зърнопреработващо 

предприятие в гр.Парма 
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Допълнителни средства по Националния план за действие по заетостта 2015 г. 
 

Нови 2378 лица ще бъдат включени в заетост след преразпределение на 
Националния план за действие по заетостта. Общата сума, пренасочена за откриване на 
нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева. 

Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на заетост и 
квалификация на хора с трайни увреждания. Със средствата ще бъдат обхванати 545 
безработни с увреждания. 

Останалата сума ще бъде насочена в две посоки – към безработни в предпенсионна 
възраст и към безработни младежи до 29 години. С тях ще се подпомагат работодатели да 
немат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна 
или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи. Сумата за 
насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева. 

За информация по всички програми и мерки за работодателите по Закона за 
насърчаване на заетостта – регионалните Дирекции Бюра по труда. 

 
Семинар за обучение на управители и други специалисти - представители на 

специализирани предприятия  

На 19-ти октомври 2015 г. (понеделник) в зала „СИТИ” в хотел Бест Уестърн Плюс 
Сити Хотел, гр.София, ул.Стара планина № 6 , http://www. sofiacityhotel.com , НФРИ 
организира семинар за управители и други специалисти - представители на специализирани 
предприятия, членове на федерацията, на тема: “Повишаване на конкурентноспособността 
на специализираните предприятия”. 

Моля да заявите участие до 15 октомври 2015 г. на е-поща на НФРИ 

 
П Р О Г Р А М А 

 

10:00-10:30 Регистрация 

10:30-12:00 Възможности за финансиране за техническа модернизация на специализираните 
предприятия по Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-
2020». Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. 
Представяне на изискванията за кандидатстване. 

Дискусия 

Анна Тодорова – експерт в Управляващия орган на програмата 

http://www.sofiacityhotel.com/
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12:00-12:00 Обяд 

12:30-13:00  Възможности за финансиране на работни места, условия на труд, 
наставничество, обучения, семинари, трансгранични сътрудничества и други 
дейности на специализираните предприятия по Оперативна програма «Развитие 
на човешките ресурси 2014-2020». Представяне на схемата „Социално 
предприемачество” (схемата ще стартира през м.ноември т.г.) Представяне на 
изискванията за кандидатстване. Индикативната програма на ОП «Развитие на 
човешките ресурси» за 2015-2016 г. 

Дискусия 

Васил Асенов – гл.експерт в Управляващия орган на програмата 

13:00-13:45 Възможности за финансиране на трансгранични проекти за сътрудничество с 
Турция, Македония, Сърбия, Румъния и Гърция по програмите за трансгранично 
сътрудничество 2014-2020 и други. Представяне на изискванията за 
кандидатстване. 

Дискусия 

Мария Дузова, директор в Управляващия орган на Програмата 

13:45-14:00 Кафе-пауза 

14:00-15:30 Възможности за участие в запазени обществени поръчки за специализирани 
предприятия. Приложение на чл. 16г от ЗОП при откритите процедури. 
Приложение на чл. 12 от ЗОП при откритите процедури, съгласно внесения в 
Народно събрание нов проекто-Закон за обществени поръчки. Приложение на чл. 
16г от ЗОП по отношение на публичните покани. 

Дискусия 

Гергана Тончева - консултант обществени поръчки и дългогодишен методолог в 
Агенцията за обществени поръчки 

 

Такса за участие за членове: 60 лв. и се заплаща в деня на семинара. Таксата включва 
лекции, индивидуални консултации, кафе-пауза и обяд. 
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Международен семинар за партньорство между общините и социалните 
предприятия  

се състоя в Троян на 4 септември 2015 г.   
 
 

Международен семинар на тема: "Партньорството между общините и социалните 

предприятия - фактор за развитие на социалната икономика" се проведе на 4 септември т.г. 

в Троян. Кметът на общината Донка Михайлова откри семинара и приветства гостите. 

Организатори на 

семинара са 

REVES - 

Европейска мрежа 

на градовете и 

регионите за 

развитието на 

социалната 

икономика, 

Министерството на 

труда и 

социалната политика, Икономическият и социален съвет, Националният съюз на ТПК и 

Община Троян. Участие в семинара взе председателя на УС на  НФРИ Е.Тодорова 

Целта на проявата бе наред с обсъждането на актуалните проблеми за развитие на 

публично-частното партньорство, ползвайки европейския опит, да се дискутират и 

предложения за евентуална промяна на Закона за публично-частното партньорство. 

Европейският преглед за партньорство между предприятия от социалната икономика и 

местната власт  беше представена от Ян Олсон, съпрезидент на REVES. По-късно Ян 

Олсон представи и прилагането на закон 328 за партньорство за насърчаване развитието 

на социалните услуги на местно ниво в Италия.Ема Росквист - представител на Община 

Гьотеборг представи добрите практики за прилагане на националното споразумение за 

партньорство на местно ниво в Швеция, Теодора Демирева от Министерството на труда и 

социалната политика запозна участниците в семинара с държавната политика по 

социалната икономика и възможностите за публично частно партньорство. Стилян 

Баласопулов - председател на НС на ТПК представи публично-частното партньорство като 

фактор за развитие на социалното предприемачество. Отношение по темата взе и проф. 

Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет.  

 
Запазени поръчки за специализирани предприятия и кооперации 

Към 18.09.2015 г. в регистъра на обществените поръчки (РОП) са обявени 61 

процедури за възлагане на обществени поръчки, предназначени за изпълнение от 
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специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които са в срок на 

приемане на оферти. В тази връзка обръщаме внимание, че можете да участвате за 

изпълнение на обществени поръчки, чиито предмет и дейности са различни от вашата 

основна дейност, но законът дава възможности да участвате за тяхното изпълнение. В 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) е дадено право участниците да се явяват под 

формата на обединения от физически и/или юридически лица – (чл. 9 ЗОП), да  използват 

подизпълнители, при условията на чл. 16г, ал. 7 ЗОП, както и да използват ресурсите на 

трети лица, под формата на техника, материална база, експерти, логистика и др., съгласно 

чл. 51а, ал. 1 и ал. 2 ЗОП. Изброените възможности са нормативно уредени с цел да се 

подпомогнат новосъздадени и/или действащи малки и средни предприятия, които нямат 

и/или имат малък, недостатъчен опит в изпълнението на обществени поръчки.  

Предвид горното, е желателно да проявите активност, с оглед на действащата 

благоприятна нормативна уредба по отношение на специализираните предприятия и техния 

достъп до пазара на обществени поръчки. Считаме, че това е единственият способ да 

придобиете знание, опит и увереност, че бихте били конкурентни изпълнители на 

обществени поръчки, както и че ще сте в състояние да отговорите на предложените 

съществени промени,  касаещи запазените поръчки, във внесения в Народното събрание на 

Р. България проект на  Закон за обществени поръчки, който не предвижда благоприятни 

условия за разлика от сега действащия закон. 

По-долу е линка към портала на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за 
създаване на шаблон за търсене от проявяващите интерес специализирани предприятия 
обществени поръчки, само по ваши критерии. Така на посочена от вас е-поща редовно ще 
получавате обявяваните обществени поръчки. По този начин ще имате възможност за 
запазване на дадена комбинация от критерии за търсене като шаблон, който може да бъде 
използван многократно. Шаблоните за търсене в регистъра са достъпни за регистрирани 
потребители (т. нар. интернет потребители).  Видеоклипът показва стъпките за създаване 
на шаблони:   

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1514259&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

 

Търговски мисии в Турция 
 

  Министерството на икономиката на Република Турция и съюзите на 
износителите канят бълграски фирми за участие в търговски мисии и изложения в 
Турция. По един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е 
поканен на следните търговски мисии:  

1. Premier Vision Istanbul – изложение за текстил и мода, 20 - 23 октомври 2015 г., гр. 
Истанбул, http://www.premierevision-istanbul.com/ 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1514259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.premierevision-istanbul.com/
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2. TUMEXPO TUMSIAD - 3-то търговско – индустриално изложение за всякакъв вид 
стоки и 2-ра Международна среща на малките и средни предприятия, 21 – 25 
октомври 2015 г. гр. Истанбул, http://www.tumexpo.com/ 

3. Toyzeria & Kids Turkey – 8-мо изложение за играчки, лицензи, игри и оборудване, 27 – 
30 октомври 2015 г., Истанбул, http://www.kidsturkey.com/en/home         

   Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за 
участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република 
Турция.  

   Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички включва 
брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени 
бази.  

   Апликационна форма за участие може да изтегщлите от тук: 
 http://www.scci.bg/resources/Application%20form%20Turkey.pdf 

   Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и 
да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция в сроковете: 

-   за търговската мисия  Premier Vision Istanbul най-късно до 05 октомври 2015 година; 

- за търговската мисия към TUMEXPO TUMSIAD най-късно до 09 октомвир 2015 година 

-  и за търговската мисия към Toyzeria & Kids Turkey най-късно до 16 октомври 2015 
година.  

   Смятаме, че тези мисии ще допринесат за стабилно развиващите се 
икономически и търговски отношения между двете страни:  

М. Емрах Сазак 

Главен търговски съветник на Посолството на Република Турция в България 

Тел: 02 958 12 02 

  

 
Трети регионален панаир за иновации / Innomatch 2015 - ICT, Agro-Food & 

Automotive – 21 октомври, Арад , Румъния 
  
   

Регистрацията е отворена до 19 октомври 2015 г. 

  Enterprise Europe Network  към Българска стопанска камара, Западна агенция за 
регионално развитие-Румъния в сътрудничество с Tehimpuls – Регионален трансферен 
център за иновации и технологии, организират 3-то издание на Регионален панаир за 
иновации – 21 октомври 2015 г., град Арад, Румъния. 
 

http://www.tumexpo.com/
http://www.kidsturkey.com/en/home
http://www.scci.bg/resources/Application%20form%20Turkey.pdf
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  Събитието е единствен по рода си за Западна Румъния и има за цел да популяризира 
и насърчи всички форми на иновации. Тази година се допълва и с двустранни бизнес 
срещи, под шапката на Enterprise Europe Network, с цел да се засили сътрудничеството в 
сферата на иновациите чрез обединяване на бизнеса, изследователите и иноваторите от 
сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), автомобилният бранш и 
хранително-вкусовата промишленост. 

Информационни и комуникационни технологии - софтуерни приложения, продукти и 
услуги, Software Engineering, оперативна съвместимост, IT сигурност, вградени системи, 
Cloud, Big Data, мобилност, Консултантски услуги, аутсорсинг, Enterprise Services, ИТ 
приложения за производствени процеси , енергийната ефективност, ефективността на 
бизнеса, транспорт и логистика; финансови услуги, телекомуникации, търговия на дребно, 
здравеопазване и телемедицината, eGovernance решения 

Автомобили -производствени методи, продуктови и компоненти, материали, 
суровините и полуготови продукти, дизайн и развитие, устойчиви строителни машини и 
електротехника, автоматизация и софтуер, контрол и измерване на оборудване, 
индустриални електроника, електротехника и мобилност техника, роботика, организации и 
служби 

Земеделие - иновативни решения за подобрена производителност в селското 
стопанство, геномика подпомага подкрепа за разплод (култури и животни), породи / семена 
защита, технологии за реколтата, натурални екстракти, био продукти, технологии за 
хранително-вкусовата промишленост, устойчива продоволствена обработка, храненето и 
здравето, хранителна продукти и деликатеси  

Не се предвижда такса за участие, но предвид ограничените места, е препоръчително 
регистрацията за участие да бъде извършена във възможно най-кратък срок. 
 
  Допълнителна информация, като програма и формуляр за регистрация може да 
намерите на интернет страницата на събитието:https://www.b2match.eu/innomatch2015 . 
  

 
Възможности за спортуване за колективите на специализираните предприятия на 

НФРИ от гр.София, гр.Пловдив и гр.Варна 

 

Бенефит Системс България предлага корпоративни карти за спортуване за 

колективите на специализираните предприятия от НФРИ. Компанията има договор със 65 

спортни обекти в София, (вижте по-долу), сред които плувни басейни, СПА-центрове, фитнес 

клубове, зали за тенис на маса и кортове за тенис на корт и всички видове гимнастика – 

каланетика, аеробика, пилатес, йога, кардио, латино-танци и др. 

https://www.b2match.eu/innomatch2015%20.
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Минимален брой карти, който следва да бъде поръчан е 5 бр. За фирма, като тези 

карти може да бъдат и за членове на семействата на работещите в специализираните 

предприятия. 

Най-скъпата карта е на цена 55 лв. За 1 месец, като във всеки един от дните може да 

се посещава различен обект. 

Разходът за корпоративните карти, съгласно Закона за корпоративното подоходно 

облагане е социален разход и се намалява размера на корпоративния данък. 

При проявен интерес моля да се обърнете към Ирина Ценкова, тел. + 359 886 402 742  

е-mail: irinatzenkova@abv.bg  

 

Гр.София, Адрес 
Популярно 
име Видове спорт Уеб адрес 

Телефон 
за връзка 

жк. Карпузица, ул. 
Гербер 4 Floid Фитнес   

359 (2) 95 
711 61 

жк. Младост 4, ул. 
Атанас Москов 5 

Top Fit 
Фитнес, Йога, 
Пилатес, Тае Бо 

 

www.topfit.bg 

 

359 (0) 
884 584 
448 

жк. Люлин 10, бул. Д-
р Петър Дертлиев 
№25 Top Fit 

Фитнес, Йога, 
Спининг, Боди 
Формър www.topfit.bg 

359 (0) 
878 357 
485 

бул. Арсеналски №4 Spartak Плувен Басейн 

 

www.sclevski.bg 

 

359 (2) 
865 64 71 

жк. Студентски град, 
ул. Росарио №1 

Vitosha 
Park Hotel 

Плувен 
Басейн,Тенис на 
маса, Тенис на 
корт, Фитнес 

 

www.vitoshaparkhotel.com 

 

359 (2) 81 
687 77 

жк. Младост 2, бл.254 Fitnes Plus 

Тенис на маса, 
Зумба,Палър Йога, 
МТВ Танци, 
Фитнес 

 

www.fitnessplus.bg 

 

359 (2) 97 
40 445 

жк. Манастирски 
ливади, ул. Ралевица 
№38 World class 

СПА, Фитнес, Йога, 
Зумба, Спининг 

 

www.worldclass-bg.com 

 

359 (2) 43 
411 24 

http://www.topfit.bg/
http://www.topfit.bg/
http://www.sclevski.bg/
http://www.vitoshaparkhotel.com/
http://www.fitnessplus.bg/
http://www.worldclass-bg.com/
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жк. Стрелбище, ул. 
Хайдушка гора №111 

The  Gym Фитнес, Боди Фит 
Йога, Кросфит, 
Проблемни зони, 
Пилатес, 
Каланекита, 
Зумба, Тае Бо www.theredgym.bg 

359 (2) 81 
878 11 

жк. Гео Милев, ул. 
Ростислав Каишев 

Academica 
gym 

Фитнес, Спининг, 
Зумба, Get fit 
training, 
Комбинирана 
гимнастика 

 

www.academicagym.com 

 

359 (2) 47 
03 008 

жк. Изгрев, ул. Акад. 
Методи Попов №24А Gold Fitness Фитнес 

 

www.fitnessgold.bg 

 

359 (0) 
889 200 
556 

жк. Яворов, бул. 
Михай Еминеску №1 

Atama 
Wellness 
club Фитнес 

 

www.club.atama.bg 

 

359 (2) 96 
20 999 

жк. Кръстова вада, ул. 
Емилиян Станев №2А Silver City  

Плувен Басейн, 
Фитнес 

 

www.silvercitysport.bg 

 

359 (2) 48 
35 586 

жк. Младост 1А, бул. 
Ал. Малинов №23 Power gym Фитнес www.powergym-bg.com 

359 (0) 
894 290 
608 

жк. Дружба 1, ул. 
Тирана №12 Power gym Фитнес www.powergym-bg.com 

359 (0) 
888 087 
077 

ул. Христо Ковачев 
№40 

Fitness 
Hammer Фитнес www.fitness-hammer.com 

359 (0) 
899 802 
449 

ул. Цветан Минков 
№2 

Fitness 
Hammer Фитнес www.fitness-hammer.com 

359 (0) 
885 910 
566 

жк. Манастирски 
ливади ул. Мур №7 

Fitness 
Hammer Фитнес www.fitness-hammer.com 

359 (0) 
888 433 
573 

жк. Красно село ул. 
Царица Елеонора №9 

Fitness 
Hammer Фитнес www.fitness-hammer.com 

359 (0) 
885 910 
566 

жк. Белите брези ул. 
Нишава №76 

Fitness 
Hammer Фитнес www.fitness-hammer.com 

359 (0) 
888 433 
573 

http://www.theredgym.bg/
http://www.academicagym.com/
http://www.fitnessgold.bg/
http://www.club.atama.bg/
http://www.silvercitysport.bg/
http://www.powergym-bg.com/
http://www.powergym-bg.com/
http://www.fitness-hammer.com/
http://www.fitness-hammer.com/
http://www.fitness-hammer.com/
http://www.fitness-hammer.com/
http://www.fitness-hammer.com/
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жк. Младост 4, бул. 
Александър Малинов 
№79Б  

Fitness 
Place Фитнес www.fitnessplace-bg.com 

359 (0) 
988 375 
185 

жк. Люлин 10, бул. 
проф. д-р Петър 
Дертлиев №25 West gym Фитнес 

 

www.west-gym.com 

 

359 (0) 
898 779 
114 

ул. Момина сълза 18 West gym Фитнес www.west-gym.com 

359 (0) 
898 779 
114 

ул. Стефан Стамболов 8 West gym Фитнес www.west-gym.com 

359 (0) 
898 779 
114 

жк. Връбница, ул. 
Златен клас 4 West gym Фитнес www.west-gym.com 

359 (0) 
898 779 
114 

жк. Лозенец, ул. Цветна 
градина 77-79 West gym Фитнес www.west-gym.com 

359 (0) 
898 779 
114 

бул. Джеймс Баучер 
№100 

360 Health 
club 

Плувен Басейн, 
Спининг, Йога, 
Фитнес 

 

www.fdhealthclub.bg 

 

359 (0) 
885  897 
860 

бул. Александър 
Малинов №19 Dema Sport Аеробика, Фитнес 

 

www.demasport.com 

 

359 (2) 97 
68 585 

жк. Люлин, до 
метростанция Люлин, 
ул. 701 Lulin Sport 

Фитнес, 
Гимнастика 

 

www.lulinsport.com 

 

359 (2) 92 
51 030 

жк. Банишора ул. Иван 
Тургенев №2 

Energy 
Sport 

Фитнес, 
Комбинирана 
гимнастика, Йога, 
Тае Бо, Пилатес 

 

www.energysport-bg.com 

 

359 (2) 83 
20 167 

бул. Ломско шосе 
№207 Kristal 

СПА, Фитнес, 
Плувен Басейн, 
Каланетика, 
Цялостна 
кондиция на 
тялото, 
Каланетика микс, 
Йога, Денс степ 
Аеробика, Зумба, 
Tonification 

 

www.kristal2000.com 

 

359 (0) 
884 094 
609 

http://www.fitnessplace-bg.com/
http://www.west-gym.com/
http://www.west-gym.com/
http://www.west-gym.com/
http://www.west-gym.com/
http://www.west-gym.com/
http://www.fdhealthclub.bg/
http://www.demasport.com/
http://www.lulinsport.com/
http://www.energysport-bg.com/
http://www.kristal2000.com/


   СССтттррр...   111555                                                                                          
       

ул. Брегалница №45 Balla gym Фитнес 

 

www.ballagym.com 

 

359 (0) 
878 711 
715 

жк. Изток, ул. Чарлз 
Дарвин №26 Denis club Фитнес www.fitnesdenisclub.dir.bg 

359 (0) 
895 757 
574 

жк. Люлин 10, бул. 
Европа №31А 

Max Power 
gym Фитнес www.maxpower2012.com 

359 (0) 
887 217 
584 

жк. Хиподрума, ул. 
Лерин №3 

Fitness 
Addicted Фитнес   

359 (0) 
878 586 
989 

жк. Лозенец, ул. Горски 
пътник 40 Coffit club Фитнес 

 

www.coffit.bg 

 

359 (0) 
889 716 
662 

жк. Свобода, ул. 
Дилянка №20 Nord gym Фитнес www.nordgym.com 

359 (0) 
877 401 
653 

жк. Бъкстон, ул. Пирин 
№12А Irifit Фитнес 

 

www.irifit.com 

 

359 (0) 
878 960 
774 

жк. Овча купел №1, ул. 
Димитър Попниколов 
№7 

Sport 
Generation Фитнес 

 

www.sg-fitness.bg 

 

359 (0) 
885 014 
585 

ул. Оборище №22 
Olimp 
fitness Фитнес 

 

www.fitnesolimp.com 

 

359 (0) 
897 025 
273 

жк. Студентски град, ул. 
проф. Г. Брадистилов 
№6  Easy Club Скуош, Фитнес 

 

www.easy-club.org 

 

359 (0) 
878 606 
901 

жк. Студентски град, ул. 
Йордан Йосифов 11 

Dynamic 
Fitness Фитнес   

359 (2) 
869 19 10 

жк. Студентски град, ул. 
Висарион Белински 6 Fitness 23 Фитнес   

359 (0) 
894 789 
660 

http://www.ballagym.com/
http://www.fitnesdenisclub.dir.bg/
http://www.maxpower2012.com/
http://www.coffit.bg/
http://www.nordgym.com/
http://www.irifit.com/
http://www.sg-fitness.bg/
http://www.fitnesolimp.com/
http://www.easy-club.org/
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жк. Витоша, бул. 
Симеоновско шосе 
№36 А Fun Fit Фитнес 

 

www.funfit.bg 

 

359 (0) 
887 76 76 
13 

жк. Сухата река, бл. 57 
Avangarde 
gym Фитнес   

359 (0) 
893 55 83 
04 

ул. Позитано №52 Fit Express Фитнес 

 

www.30minute-fitness.com 

 

359 (0) 
898 520 
746 

жк. Студентски град, ул. 
Атанас Иширков №11 Boby`s gym Фитнес   

359 (0) 
888 91 04 
48 

бул. Брюксел №1, 
сградата на Bg Air 

Sky gym Фитнес, Йога, Get 
fit training, Pure 
Energy, Body Art 
training, Пилатес www.skygym.bg 

359 (0) 
886 881 
011 

бул. Цариградско шосе 
№115 

2Fit Стречинг йога, 
Зумба, Фитнес, 
Пилатес, Бели 
денс, Кардио 
боксинг, Босу 

 

www.2fitbg.com 

 

359 (0) 
879 22 22 
08 

жк. Борово, ул. Солун 
№59 Inergy 

Комбинирана 
гимнастика,Фитнес 

 

www.inergyfitness.com 

 

359 (2) 
818 43 43 

в Борисовата градина Hall Sofia Бадминтон www.badminton.bg 

359 (0) 
888 67 06 
37 

бул. Мария Луиза 106 Hercules Фитнес www.hercules-bg.com 

359 (0) 
898 60  00 
21 

жк. Люлин 1 1-В 
Fitness 
Aress Фитнес www.facebook.com/fitness.aress 

359 (0) 
878 272 
281 

жк.. Редута, ул. 
Бричебор 3 

Fitness 
Leader 72 Фитнес www.facebook.com/Fitness-Center-Leader-72 

359 (0) 
885 032 
151 

http://www.funfit.bg/
http://www.30minute-fitness.com/
http://www.skygym.bg/
http://www.2fitbg.com/
http://www.inergyfitness.com/
http://www.badminton.bg/
http://www.hercules-bg.com/
http://www.facebook.com/fitness.aress
http://www.facebook.com/Fitness-Center-Leader-72
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Нови моменти в пенсионната реформа 

В ДВ. бр. 61/ 11.08. 2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса 
за социално осигуряване, приет от НС на 28.07.2015 г., с което се въвеждат някои основни 
елементи от пенсионната реформа, за което беше постигнато предварително съгласие в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст за 2016 г. се придобива при навършване на 60 г. и 10 м. от жените и 63 г. и 10 м. от 
мъжете при осигурителен стаж от ІІІ-та категория труд 35 г. и 2 м. за жените и 38 г. и 2 м. за 
мъжете. От 31.12.2016 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден навсяка 
следваща календарна година, като за жените до 31.12.2029 г. възрастта се увеличава с по 2 
месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. с по 3 месеца до достигане на 65-
годишна възраст. За мъжете до 31.12.2017 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца 
годишно, а от 01.01.2018 г. с по един месец годишно до достигане на 65-годишна възраст. В 
случай, че лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, до 31.12.2016 г. 
те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и 10 м. за жените и 
мъжете, и най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж. От 31.12.2016 г. възрастта се 
увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане 
на 67 годишна възраст. От 31.12.2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на 
всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години осигурителен 
стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете. Лицата, които са набрали 
необходимия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират една година 
по-рано от определената със закона пенсионна възраст, но пенсията се отпуска от датата 
на подаденото заявление и се изплаща пожизнено в намален размер с 0.4 % за всеки 
календарен месец до навършване на възрастта му по чл. 68 ал.1 от КСО. С добавената 

юлетин- 
август 2015 г. когато пенсионерът с трайно увреждане не спазва предписанието на органите 
на медицинската експертиза по отношение на противопоказните условия на труд. 
(Ръководството на СИБ смята промяната за неправилна и дискриминационна по отношение 
правото на труд на хората с увреждания, които са декларирили добросъвестно пред 
работодателя ограниченията за противопоказен труд). След направените промени, 
родените след 31.12.1959 г. осигурени лица могат да избират дали да се осигуряват само в 
държавното обществено осигуряване (ДОО) или част от осигурителните вноски да се 
насочат към частен пенсионен фонд. При първия вариант цялата пенсия ще се изплаща от 
НОИ, а при втория – върху определената пенсия, която ще бъде с около 28 % по- малка, ще 

http://www.facebook.com/DDDGym
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се добавя пенсия от натрупаните суми в частните пенсионни дружества. С промяната на чл. 
139 , ал. 1, т. 2 на КСО се ограничава възможността за еднократно изплащане до 50 % от 
натрупаните средства в индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд за лица 
със загубена работоспособност над 89.99 % (при досегашна степен над 70.99 %), но се 
отменя ограничението за пожизнено загубена работоспособност. Същата промяна се 
отнася и до средствата, натрупани в професионален пенсионен фонд (чл. 142. ал.1 т. 2 на 
КСО). Осигуровката за пенсия ще нараства с по 1 % годишно през 2017 г. и 2018 г. до 
достигане на размер от 19.8%. 
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