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SocialCrafts

Настоящият каталог е разработен в рамките на проект „Handicrafts and 
social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region“ в превод: 

„Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално 
включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програма 

за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 
2091, Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017.  

Дейностите по проекта са свързани с: подобряване на заетостта на хората 
в неравностойно положение; провеждане на обучения за занаятчии, хора в 
неравностойно положение, местни власти и други заинтересовани страни; 
провеждане на работни срещи; разработване на съвместно ръководство 

за нова работна интеграция на социалните предприятия; създаване на 
мрежа от два трансгранични центъра за заетост и подкрепа за включване в 
традиционните занаяти, предоставяне на услуги на традиционни занаятчии 
и хора в неравностойно положение; разработване на достъпна платформа 

ePromotion за занаяти. 
Целта на каталога е да представи достъпна информация за поддържаните 

структури и занаятчиите в трансграничния регион България-Гърция.  
Каталогът се издава в подкрепа на социални предприемачи и занаятчии 

в трансграничния регион. Разпространението  на добрите практики в 
областта на социалното предприемачество сред заинтересовани страни 

и широката общественост е важна предпоставка за популяризиране и 
развитие на социалната икономика. 
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„Този документ е създаден в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез 
социално включване в Трансграничния регион “ (SocialCrafts), финансиран по Програма за сътрудничество IN-
TERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. Съдържанието на 
документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да бъде 
възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния 
секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните 
фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”. 

This document has been created within the framework of the Project „Handicrafts and social economy: A driver for social-
ly inclusive growth in the CB region “ (SocialCrafts), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program “Greece-Bulgaria 
2014-2020”, Subsidy Contract No В2.9с.02/31.10.2017. The contents of the document are sole responsibility of Association 
“Business Center-Maritza” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries 
the Managing Authority and the Joint Secretariat. The Project is co funded by the European Regional Development Fund and 
by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“ 3



1. CATALOGUE WITH INFORMATION ABOUT THE WORK AND LIFE 
OF SUPPORTED STRUCTURES

Abstract in English 

This catalogue is developed in the framework of the project Handicrafts and 
social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” with the ac-
ronym “ SocialCrafts ”under the INTERREG V-A Cooperation Program “Greece - Bul-
garia 2014-2020”, ref. № 2091, Subsidy Contract № B2.9c.02/31.10.2017. The project 
activities are related to: improving the employment of disadvantaged people; con-
ducting trainings for artisans, disadvantaged people, local authorities and other 
stakeholders; conducting Partners’ meetings; development of a Joint Guide for new 
Work Integration Social Enterprises; establishment of a network of two CB Em-
ployment Support Centers for inclusion in traditional handicrafts that will be re-
sponsible for operating the envisioned e-Promotion activity and delivering (in 
house) services to traditional artisans (act as incubators) and disadvantaged per-
sons (acting as employment and carrier centers); establishment of a fully acces-
sible e-Promotion platform for handicrafts from the CB region.   

The concept of the catalogue is to present accessible information about the 
supported structures and artisans in the cross-border region Bulgaria-Greece. 
The catalogue is published in support of social entrepreneurs and craftsmen 
in the cross-border region. Dissemination of good practices in the field of so-
cial entrepreneurship among stakeholders and the general public is an import-
ant prerequisite for the promotion and development of the social economy. 

The Catalogue presents five main sections: 

2. PRESENTATION OF GOOD PRACTICES IN SUPPORT OF SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP AND ARTISANS FINANCED BY THE COOP-
ERATION PROGRAM INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014-
2020”         
 

This section presents information for 11 projects in support of artisans and dis-
advantaged groups that are financed under the 2nd call for proposals under the Co-
operation program INTERREG V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020”, Priority axis 4, In-
vestment priority 9с Providing support for social enterprises. Funded projects for the 
development of social entrepreneurship, including the support of artisans and vul-
nerable groups in the cross-border region, have a total budget of EUR 5,987,860.35.

The implementation of the projects starts in the end of 2017 with implementa-
tion period of 24 months. The funded projects accumulate a database with social 
entrepreneurs on both sides of the border, a database with conducted trainings and 
developed materials in support of social entrepreneurship and artisans, conduct-
ed research and recommendations for improving the social economy and developed 
electronic platforms for exchanging experiences of social enterprises and artisans.4



3. PRESENTATION OF THE PROJECT STRUCTURES 

This section presents the established support mechanism on the project, similar 
to an incubator based on internet technologies, for building a sustainable network of 
craftsmen who will unite their efforts to build an open market in which they will be 
able to sell their products. The idea of this network is to enable the representatives of 
vulnerable groups to create their own social enterprises. The project partners believe 
that in this way more people belonging to the groups described above will be hired.

Here the established 2 Employment Support Centers – 1 in Razlog, Bulgar-
ia and 1 in Kavala, Greece are presented. The centers provide services to two 
main target groups: artisans; disadvantaged people and representatives of vul-
nerable groups such as young people, women, Roma, the elderly, the long-
term unemployed and people with mobility disadvantages. More information 
about the provided services and contact information is presented in the article.

4. PRESENTATION OF CRAFTSMANSHIP AND ARTISANS IN 
HASKOVO REGION       

This section presents information about traditional crafts in Hasko-
vo region as part of it cultural heritage: wine and viticulture; carpentry; mu-
rals and iconography; production of boza; leather production; shoe making; 
silk culture; beekeeping, etc.       

5. ARTISANS AND SOCIAL ENTERPRISES IN HASKOVO REGION

This section presents contact information and information about the ac-
tivity of artisans and social enterprises on the territory of Haskovo region in 
Bulgaria.         

6. USEFUL LINKS

This section presents contact information and information about the ac-
tivity of organizations in Bulgaria in support of artisans and social enterprises 
such as chambers, museums, associations, foundations.     
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2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА 
НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ, 

ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTER-
REG V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020“ 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-A Гърция-България 2014-2020 с общ бюджет от 130 262 833 
евро е една от основните програми, която финансира проекти за 
развитие на трансграничния регион за постигане на следните цели:  

 -    Повишаване на конкурентоспособността на МСП; 
 - Насърчаване на адаптацията към изменението на климата 

и превенцията и управлението на риска;   
 - Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване 

на ресурсната ефективност, Насърчаване на устойчивия транспорт 
и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;    

 -  Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и 
всяка форма на дискриминация.    

Програмата има 5 приоритетни оси, от които Приоритетна ос 4 
„Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ 
с общ бюджет 21 577 922 евро е насочена към инвестиции в 
следните специфични цели:     

 - Специфична цел 4.1. Подобряване достъпа до първична и спешна 
медицинска помощ (при изолирани и бедни общности) в трансграничната 
област;       

 - Специфична цел 4.2. Разширяване на социалното предприемачество 
в трансграничната област.     

В края на 2015 година по Програмата е обявена Втора покана за 
кандидатстване с проектни предложения, в която е включена Приоритетна 
ос 4 и конкретно Инвестиционен приоритет 9 с предоставяне на подкрепа за 
социални предприятия. Финансираните проекти за развитие на социалното 
предприемачество, включително и за подкрепа на занаятчии и уязвими 
групи в трансграничния регион са 11 с общ бюджет 5 987 860,35 евро.

Изпълнението на проектите започва в края на 2017 година с период на 
изпълнение 24 месеца. Финансираните проекти акумулират база данни 
със социални предприемачи от двете страни на границата, база данни с 
проведени обучения и разработени материали в подкрепа на социалното 
предприемачество и занаятите, проведени проучвания и изведени препоръки 
за подобряване на социалната икономика и разработени електронни 
платформи за обмен на опит на социални предприятия и занаятчии. 
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Проект « Интегриран подход за социално 
включване в българо-гръцкия регион 
чрез подкрепа за заетост и развитие на 
социално предприемачество», акроним «AC-
CESS FOR ALL» с Водещ партньор Община 
Крумовград и партньор Община Топирос

Един от основните резултати по проекта е създаденото социално 
предприятие в Община Крумовград - Център за временно настаняване 
на нуждаещи се хора. За целта част от сградата на бившата районна 
болница в Крумовград е реконструирана и оборудвана за нуждите на 
Центъра. Центърът предоставя услуги на местната общност в нужда 
насочени към подобряване на качеството на живот на нуждаещите се 
от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят 
работа, да придобият нови умения за социално предприемачество и 
да стартират своя дейност. В рамките на проекта Центърът е провел 5 
тематични курса за бенефициентите във връзка с предприемачеството 
и развитие на навици и умения за живот и организиране на дейности. По 
проекта също така са създадени 2 офиса за подпомагане на социалното 
предприемачество. Единият офис се намира в сградата на общинската 
администрация Крумовград, България, а другият - в Топирос, Гърция.

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на Интернет 
страницата https://access4allgr-bgcenter.eu/, както и на посочените 
данни по-долу за контакта от българска страна:   
         
ОБЩИНА КРУМОВГРАД 
гр. Крумовград п.к. 6900, 
пл. България №5 
тел.: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163 
факс: 03641 / 70 24 
е-mail: minkrum@abv.bg 

уеб сайт: www.krumovgrad.bg 
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По проекта са разработени серия от наръчници в подкрепа на социалните 
предприемачи, включително занаятчии, които са публично достъпни на 
сайта по проекта https://act-social.eu/ в рубриката Библиотека. Продуктите 
са:  Наръчник „съществуващи финансови инструменти в България 
насочени към социалните предприятия“; Наръчник „Съвместни аналитични 
курсове за подготовка на стартиращи социални предприятия в Гърция и 
България”; Наръчник „Съвместни аналитични курсове за разширяване на 
социалното предприемачество в Гърция и България”. В рубриката могат 
да бъдат намерени и тематични изследвания във връзка с възможностите 
за бизнес в областта на туризма/хранително-вкусовата промишленост 
в трансграничния регион: Изследване върху сектора на социалната 
икономика с влияние върху българския туризъм и хранително-вкусовата 
промишленост. Разработена е и платформа за електронно обучение 
http://www.act-social-learning.eu/.      

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата https://act-social.eu/, както и на посочените данни 
по-долу за контакта от българска страна:    

Сдружение на югозападните общини 
гр. Благоевград, 2700 
ул. Т. Александров 23 ет. 3, офис 32 
Ръководител проект: Илияна Цветанова 
тел: +35973882275 
е-mail: office@aswm.net 

Сдружение „Юни Партнерс” 
гр. Благоевград, 2700 
ул. Запад 40, етаж 2, No 4 
Ръководител проект: Славина Котева 
тел: +35973584004 

Проект „Действия за подкрепа 
и подобряване на социалното 
предприемачество на местно 
ниво“, акроним „ACT SOCIAL с Водещ 
партньор Община Терми и партньори 
Сдружение на Югозападните 
общини и Сдружение Юни Партнерс
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Проект «Трансграничен план за действие за разработване 
и функциониране на изпълнителен механизъм за подкрепа и 
насърчаване на социалното предприемачество в контекста 
на социалната икономика и социалните иновации», акроним « 
Action Plan for Social Entrepreneurship» с Водещ партньор Регион 
Централна Македония и партньори Тракийски университет 
„Демокрит“ - Департамент по икономика, Университет 
в Македония, Департамент по бизнес администрация, 

Община Якоруда, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата

Целта на проекта е измеримо овластяване на социалната икономика и по-
специално на социалните предприятия в областите на изпълнение на проекта, 
което ще се изрази чрез: а) увеличаване на броя на потребителите на услуги 
и продукти, както и оборота на съществуващите социални предприятия, б) 
създаването на нови социални предприятия. Тази цел ще бъде изпълнена 
посредством услугите, предоставяни от структурата за подкрепа на социалните 
предприятия, главно на съществуващите социални предприятия, както и 
посредством пилотните приложения, които ще бъдат разработени в рамките 
на инструментите за социална икономика обсерватория за предприемачество. 

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата http://apfse.eu/bg/ и на http://www.greece-bulgaria.
eu/approved-project/42/.     

Проект «Социално агропредприемачество за хора с увреждания 
в трансграничната зона», акроним «AGRI-ABILITY» с Водещ 
партньор Асоциация за хора с двигателни проблеми и приятели в 
префектура Родопи “PERPATO” и партньори Университет Демокрит 
в Тракия, Департамент по развитие на земеделието, Българска 
параолимпийска асоциация, Агенция за европейска интеграция, 
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Юридически факултет

Проектът цели ангажиране на хората с увреждания в земеделието и 
земеделското предприемачество. Той включва набор от инструменти за 
подкрепа на широк спектър от социални предприятия, обучения, готови за 
използване бизнес шаблони за социални предприятия, онлайн инкубатор 
на социални предприятия като обслужване на едно гише, инструменти за 
предприемачество за хора с увреждания, насоки за предприемачество, 
наръчник за възможности за финансиране, ръководство за разработване на 
бизнес планове, наръчник за маркетинг, промоция и управление, подобряване 
на практически знания и умения, чрез полеви лаборатории за изграждане 
на  капацитет в селското стопанство/градинарството, в агротуризма и 
спортните дейности на открито в крайбрежните и вътрешните райони. 

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата http://www.greece-bulgaria.eu/approved-proj-
ect/44/.       
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Основният приоритет на проекта е подкрепата и развитието на социалното 
и кооперативното предприемачество в региона България-Гърция, чрез 
създаване на предпоставки за насърчаване и налагане на алтернативни 
видове предприемачество, заедно с местния растеж. Пример за прилагане 
на това кооперативно предприемачество е развитието на социалния 
кооперативен бизнес. Като добавена стойност „екоиновацията“ може да бъде 
мотив за по-нататъшното развитие на това социално предприемачество.
 Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата https://www.serres.gr/greencrew/. 

Проект «Подобряване на социалното 
предприемачество чрез създаване на структури за 
подпомагане в трансграничния регион», акроним 
«Growing Social» с Водещ партньор Община Пилеа 
Хортиатис и партньори Орган за управление 
и администрация Technopolis Thessalonikis SA, 
Генерален секретариат за промишлеността, 
Община Рудозем и МИГ „Златоград-Неделино“

Един от основните продукти по проекта в подкрепа на социалното 
предприемачество е създадената платформа в рамките на сайта по 
проекта http://growingsocial.eu/. Платформата съдържа разнообразна 
и полезна информация за социалното предприемачество в рубриката 
Материали – Библиотека. Материалите са достъпни безвъзмездно. 
Всеки потребител може да се регистрира в платформата, където да 
потърси консултация с ментори във връзка с конкретна бизнес идея, 
както и да потърси партньори в трансграничния регион.   

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата http://growingsocial.eu/, както и на посочените 
данни по-долу за контакта от българска страна:  

Проект «„Зелена“ заетост в 
управлението на биологични 
отпадъци», акроним «GREEN 
CREW» с Водещ партньор Община 
Серес и партньори Община 
Нестос, Община Благоевград, 
Университет Аристотел 
в Солун, Катедра по химия

Община Рудозем 
гр. Рудозем, 4960 
бул. “България” №15 
Тел.: 0306/ 9 91 99 
е-mail: oba@rudozem.bg  

МИГ „Златоград - Неделино” 
Гр. Златоград 
ул.„Стефан Стамболов”№1 
тел.: 0884600185 
е-mail: z.cekova@abv.bg 
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Проект „Насърчаване междурегионалното 
развитие на социални предприятия“, акроним 
I-SEE с Водещ партньор Район на Източна 
Македония и Тракия и партньори ACTIVE CIT-
IZENS PARTNERSHIP, Мрежа за социална 
солидарност на Източна Македония и Тракия 
„I Stiriksi”, Областна администрация Смолян 
и Смолянска търговско-промишлена палата

В рамките на проекта Смолянска търговско-промишлена палата 
e структурирала център за социално предприемачество, оборудван с 
необходимата техника и назначени експерти. Обхватът на дейност на центъра 
включва популяризиране на социалното предприемачество, информационно-
консултантска дейност, проучване на целевата група, анкетиране на 
заинтересовани лица, провеждане на срещи с целеви групи, проучване 
и популяризиране на възможности за кандидатстване и финансиране на 
предприемачи.        

По проекта са разработени видео материал представящи добри практики 
в областта на социалното предприемачество от двете страни на границата 
в трансграничния регион. Видео материалите са публично достъпни на 
сайта по проекта https://www.isee-interreg.eu/ в рубриката Продукти. 

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата https://www.isee-interreg.eu/, както и на посочените 
данни по-долу за контакта от българска страна:  
        
Областна администрация Смолян 
гр. Смолян, 4700 
бул. “България” № 14 
Тел.: 0884500388 
е-mail: governor@region-smolyan.org 
website: http://sm.government.bg/ 

Смолянска търговско-промишлена палата   
гр. Смолян, 4700 
бул. “България” № 75 
Тел.: +35930162055 
е-mail: smcci@mbox.digsys.bg 
website: http://rcci.bcci.bg/smolyan 
 

11



Проект „Занаяти и социална икономика: 
Движеща сила за растеж чрез социално 
включване в Трансграничния регион“, акроним 
SocialCrafts с Водещ партньор „Международни 
инициативи за сътрудничество“, и партньори 
Асоциация на хората с увреждания на 
префектурата на Кавала, Национална 
конфедерация на хората с увреждания, клон 

на Северна Гърция, гр. Солун, Търговска камара Атина, Регионален център за обучение 
за професионално образование ТПП - Благоевград, Бизнес център „Марица”, гр. Хасковo

Основна цел на проекта е да създаде механизъм за подкрепа, подобен на 
инкубатор, базиран на интернет технологиите, за  изграждане на  устойчива 
мрежа от занаятчии, които да  обединят  усилията си за изграждане на отворен 
пазар, в който ще могат да продават продуктите си. Идеята на тази мрежа 
е да се предостави възможност на представителите на  уязвимите групи да 
създадат свои социални предприятия, като по този начин да бъдат наети 
повече хора, принадлежащи към описаните по-горе групи. В тази връзка е 
създадена достъпна електронна платформа, която да промотира занаятите 
от трансграничния регион. В рамките на проекта в България са проведени 
обучителни семинари, свързани със социалното предприемачество - добри 
практики от Европа  и България, нови хоризонти за социалната икономика 
и кариерно ориентиране в социална икономика.   

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата https://socialcraft.eu/, както и на посочените данни 
по-долу за контакт от българска страна:   

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) 
гр. Разлог, 2760 
ул. „Екзарх Йосиф“ 1 
Тел.: 0747 80945 
е-mail: tkostadinka@gmail.com ; inter.initia.cooperation@gmail.com  
website: www.iicbg.org   
website: http://www.bcentermaritza.info/    

Регионален център за обучение 
за професионално образование 
ТПП - Благоевград  
гр. Благоевград, 2700 
ул. Тодор Александров 23 
Тел.: +359 73 885 017 
е-mail: palata_bl@abv.bg   
website: http://cci-bl.org/ 

Сдружение „Бизнес Център 
Марица“    
гр. Хасково, 6300 
бул. България № 150, ет. 3, офис 322 
Тел.: +359 38 622 405  
е-mail: bcmaritza2009@gmail.com 
website: http://bcentermariza.info/ 
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Проект „ReinFORCE SOCIAL предприемачески 
дух чрез създаване на иновативни структури 
за подкрепа в трансграничната територия“, 
акроним SOCIAL FORCES с Водещ партньор 
Агенция за регионално развитие на 
Родопи S.A., и партньори Община Хасково, 
Търговско-промишлена палата на Ксанти, 
Палата на Драма, ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ, 
Хасковска търговско-промишлена палата и 
Македонски университет  

Един от основните резултати по проекта е създадената много-
функционална уеб платформа (E-Help Desk), чиято цел е: да представи 
информация за проекта и неговите резултати;  да помогне на хората,  настоящи 
и бъдещи социални предприемачи, с актуална и полезна информация за 
различни аспекти на социалното предприемачество; да създаде среда, в 
която заинтересованите страни могат да споделят мнения, идеи, практики 
в областта на социалното предприемачество. Платформата е достъпна на 
адрес: http://194.141.96.200/sf/. В рамките на проекта е направен задълбочен 
анализ на профила на социалния мениджър в трансграничния регион Гърция-
България, който обхваща областите Хасково, Кърджали, Смолян. Целта на 
изследването е да послужи като основа за адекватно развитие на социалното 
предприемачество, което да допринесе за увеличаване на равнището на 
заетост в трансграничния регион Гърция-България. Разработени са също 
така препоръки към политиките в областта на социалното предприемачество. 
Препоръките се базират на идентифицираните основни бариери, пред които 
са изправени социалните предприятия в трансграничния регион, с оглед 
предоставяне на препоръки за развитието и устойчивостта на социалното 
предприемачество, подчертавайки необходимостта секторът за социално 
предприятие да бъде допълнително подкрепен и властите. По проекта са 
проведени съвместни обучителни мероприятия. 

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на Интернет 
страницата https://socialforces.eu/, както и на посочените данни по-долу за 
контакт от българска страна: 

Община Хасково 
ул. „Екзарх Йосиф“ 1 
Хасковска търговско-промишлена палата 
Тел.: +35938661112 
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,  
Факултет по икономика и социални науки 
e-mail: j_jabarova@yahoo.com  
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Проект „Подпомагане на социалните 
предприятия в борбата с бедността и 
социалното изключване“, акроним SO-
CIAL PLATE с Водещ партньор Централен 
пазар в Солун и партньори Международен 
образователен институт “Технополис”, 
Община Борино и НПО “Активни младежи”

Идеята на проекта е използването на „излишък от храна“ в опит да се 
оптимизира стратегията за намаляване на отпадъците и по този начин 
да се насърчат екологичните практики в предприемаческия кодекс за 
поведение. Това ще бъде постигнато посредством създаването на социална 
структура за разпределението на храни към уязвимите социални групи 
и развитието на платформа „хранителни ангели“, където социалните 
кооперации или други компании могат да дарят дълготрайни продукти.

На практика всеки ден търговците от Централния пазар в Солун (CMT 
SA) доставят непродадени продукти на SOCIAL PLATE, които продукти под 
надзора на служителя за контрол на качеството се разделят на подходящи 
за консумация и неподходящи за консумация. Подходящите за консумация 
продукти се преопаковат с помощта на доброволци от организациите, 
подкрепени от програмата. Социалните партньори в региона (социални 
магазини за хранителни стоки, неправителствени организации, църква 
и др.), които си сътрудничат по проекта, получават тези продукти и ги 
разпространяват, приготвени или не, на уязвими групи от обществото. 
Чрез платформата Social Plate, уебсайта и страницата във Facebook, 
наличните количества се обявяват на заинтересованите страни, като се има 
предвид, че чрез платформата „Хранителни ангели“ човек може да стане 
или дарител на храна, доброволец или бенефициент (получател на храна).

Проектът е избран от проекта Bioregio (Interreg Europe), като най-
успешната добра практика, за усилията му да намали загубата на храна чрез 
оползотворяване на храна, която е подходяща за консумация и предлагането 
Ѝ за уязвими социални групи и е включен в платформа INTERREG EUROPE.

Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на 
Интернет страницата http://www.socialplate.eu, както и на посочените данни 
по-долу за контакт от българска страна:    

Община Борино 
obshtina_borino@abv.bg  
НПО “Активни младежи” 
e-mail: dimitrinahristova@gmail.com  

14



Проект „Подкрепа на социалните 
предприятия и подобряване на 
заетостта“, акроним SoSEDEE 
Водещ Община Гоце Делчев и 
партньори Международен гръцки 
университет (IHU), Училище по 
икономика и бизнес, Департамент 
по мениджмънт и технологии и SOS 

Детски селища Гърция.     

Един от основните резултати по проекта е провеждането на 
5-седмичен електронен курс на обучение, чиято цел е да предостави 
по-прост и разбираем начин най-съвременните знания и да развие 
необходимите умения за ефективно развитие и администриране на 
социалните предприятия. Курсът се провежда посредством платформа за 
електронно обучение на Технологичния институт в Източна Македония 
и Тракия, като първите 4 седмици включват дистанционно обучение, а 
последната пета седмица включва експериментално обучение в Кавала. 
Успешното преминаване на курса завършва с издаване на Сертификат за 
“Социално предприемачество”. За провеждането на курса са разработени 
учебна програма и материали на български, гръцки и английски език.  
Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на Интернет 
страницата https://www.sosedee.eu/, както и на посочените данни по-долу 
за контакт от българска страна:     

Община Гоце Делчев 
Гр. Гоце Делчев, 2900 
Ул. Царица Йоанна 2  
e-mail: oba@gocenet.net; mrina@gocenet.net 
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3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРУКТУРИТЕ ПО ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се създаде механизъм за подкрепа, 
подобен на инкубатор, базиран на интернет технологиите, за  изграждане 
на  устойчива мрежа от занаятчии, които да  обединят  усилията си за 
изграждане на отворен пазар, в който ще могат да продават продуктите си. 
Идеята на тази мрежа е да се предостави възможност на представителите на 
уязвимите групи да създадат свои социални предприятия. Партньорите по 
проекта вярват, че по този начин ще бъдат наети  повече хора, принадлежащи 
към описаните по-горе групи. Механизмът за трансгранично сътрудничество 
е създаден като важен двигател за развитие на занаятите, основаващо се 
на търсенето и предлагането на стоки във включените в проекта региони. 
Като допълнение към ползите от създаването на този механизъм можем 
да споменем предоставянето на екологични продукти на пазара на труда, 
опазването на биологичното разнообразие и ефективно управление на 
различните екосистеми в трансграничните региони.  

В рамките на изпълнението на проекта се реализират дейности, 
свързани с 2 Центърa за подкрепа на заетостта – 1 в Разлог, България и 
1 в Кавала, Гърция. Основните цели на тези дейности са:  

 - Разработване на бизнес и функционален план на центровете за 
подкрепа на заетостта (свързаните офиси в Разлог и Кавала) 

 - Организиране на пространствата с цел съвместимост с предлаганите 
услугите от центровете за подкрепа на заетостта и инсталиране на специално 
оборудване в офисите в Разлог и Кавала    

 - Разработване на идентичност на марката и стратегия за промоция 
на центровете за подкрепа на заетостта, включително разработване 
на достъпни промоционални материали (листовки, лого, визитки и др.)

 - Разработване на план за устойчивост на новия център за подкрепа 
на заетостта, включително разработване на бизнес план за ново социално 
предприятие, което ще бъде създадено (след проекта) и ще извършва пазарни 
услуги, генериращи печалба, като по този начин осигурява дългосрочна 
финансова и техническа подкрепа за Центъра за подкрепа на заетостта

Основните резултати при изпълнението на тази дейност са свързани с: 
 - изработване на бизнес и функционален план на центровете 

за подкрепа на заетостта;     
 -  инсталиране на специално оборудване в офисите в Разлог и Кавала;
 - изработване на План за промоция на Центъра за подкрепа на 

заетостта;       
 - изработване на идентичност на марката и достъпни промоционални 

материали;       
 - изработване на план за устойчиво развитие на центровете за 

подкрепа на заетостта (вкл. Бизнес план за новото социално предприятие)
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В рамките на проект SocialCrafts Сдружение „Международни инициативи 
за сътрудничество“ създаде Център за подкрепа на заетостта,  чието 
откриване се състоя на 22 март 2019 г. в офиса на Сдружението в Разлог. 

Центърът предоставя услуги на две основни целеви групи:  
 - Занаятчии 
 - Хора в неравностойно положение и представители на уязвими 

групи като млади хора, жени, роми, възрастни хора, дългосрочно 
безработни и инвалиди      

Целта на центъра за подкрепа на заетостта е да предлага подкрепа 
на местните занаятчии за по-добър брандинг и маркетинг на техните 
продукти дори на международните пазари. Той също така предоставя 
информация и подкрепа за това как занаятчиите могат да реформират и 
преструктурират своите дейности, така че да станат социални предприемачи 
и да  допринесат за съхраняване на трансграничното културно наследство.

Центърът също така предоставя подкрепа на уязвими групи чрез 
предоставяне на обучение и консултации. Предлагат се редица възможности 
за обучение за повишаване на капацитета им и за подобряване на 
конкурентоспособността им на пазара на труда. В резултат на това се очаква 
някои от представителите на уязвимите групи да бъдат насърчени да станат 
самостоятелно заети предприемачи или да се включат в семейния бизнес 
на местните занаятчии. Обучителните модули включват следните теми:

 • Как да започнете собствен бизнес – насоки от А до Я 
 • Първи стъпки на пазара 
 • Как да брандирате продуктите/услугите си? 
 • Маркетингови стратегии 
 • Как да управлявате социално отговорен бизнес? 
 • Социалните медии и тяхната роля за успешен бизнес 
 • Изграждане на основни ИТ умения 
 • Подобряване на комуникационните и презентационни умения 
 • Преодоляване на страховете и препятствията и изграждане на 

самоувереност         
 • Професионална ориентация и кариерно ориентиране 
Работата с двете основни целеви групи се организира чрез предлагане 

на групови обучения и/или семинари и индивидуални консултации. 
Организацията на работата зависи от адресираните въпроси и специфичните 
нужди, изразени от представителите на целевите групи или идентифицирани 
от експертите. За работата на Центъра са наети девет експерта, които 
да разработят, проектират и предложат индивидуални обучения за 
изграждане на капацитет, професионални и лични консултации, а именно: 
1 кариерен консултант, 2 администратора на данни, 1 маркетингов експерт, 
1 бизнес консултант, 2 ментора за уязвими групи, 1 ИТ експерт/треньор 
и 1 координатор. Програмата за пилотно включване продължи девет 
месеца, но дори след приключването Ѝ представителите на целевите 
групи са добре дошли да получат подкрепа от членовете и персонала 17



на Сдружението в която и да е от гореспоменатите области. По време 
на изпълнението на проекта персоналът на Сдружение „Международни 
инициативи за сътрудничество“ натрупа необходимите за това знания и опит.

Центърът е оборудван с компютри и студийно оборудване, което 
позволява на персонала и експертите да предлагат висококачествени 
услуги на целевата група.     

Оборудването на центъра включва: цялостно компютърно 
оборудване от персонални и преносими компютри с периферни 
устройства; цялостно осветително и друго оборудване за студийно 
осветление; фотокамери и стативи; екран.   

За да продължи да подкрепя трансграничните занаятчии, водещият 
партньор по проекта Сдружение „Международни инициативи за 
сътрудничество“ създаде две мобилни приложения за iOS и Android, 
които да осигурят пространство за отворена безплатна платформа 
за популяризиране на местни продукти и услуги на занаятчиите от 
трансграничния регион. Платформата е създадена на три езика – български,  
гръцки и английски и предлага възможност на занаятчиите да споделят
снимки на своите продукти/услуги, кратко описание и информация за 
контакт за директни преговори и продажби с потенциални клиенти. 
Платформата обединява трансграничните занаятчии под своя чадър, 
популяризира техните продукти/услуги безплатно, прави ги по-видими 
и разпознаваеми не само на регионално ниво, но и на международните 
пазари. Платформата също така подпомага занаятчиите по пътя им към 
самостоятелно, независимо и устойчиво представяне и растеж на пазарите.

Центърът за подкрепа на заетостта в Разлог се управлява 
от: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”. 

Адрес: ул. Екзарх Йосиф 1; 
пл. „Македония” №8 
Тел.: 0974780945 
Моб. тел.: 0898522414 
 E-mail: office@iicbg.org 

 Web: http://iicbg.org/  

Повече информация за проекта и предоставените услуги може да 
бъде открита на интернет страницата на проекта: https://socialcraft.eu/ 

В рамките на проекта Партньор 3 - Сдружение „Регионален център за 
професионално обучение към ТПП-Благоевград“ осъществява дейности, 
свързани с провеждане на пилотна програма за консултации в областта 
на социалната икономика, представяне на добри практики, брандиране и 
маркетинг на продукти, изработени от социални предприятия, създаване 
на нови социални предприятия със занаятчийски дейности и възможности 
за използване на ИКТ в работата на социалните и занаятчийските 
предприятия. 40 представители на целевите групи по проекта са преминали 
в рамките на изпълнението на пилотната програма в гр. Разлог през 2019 г. 18



Проектен партньор 2 Асоциация на хората с увреждания на префектурата 
на Кавала създаде Център за подкрепа на заетостта в Кавала, Гърция.  
Асоциацията на хората с увреждания в Кавала е организация създадена през 
2001 г. и реорганизирана през 2010 г. и е основната представителна организация 
на хора с увреждания в Кавала. Предметът на дейност на организацията е 
свързан с организиране на подкрепа и информиране на хората с увреждания, 
хронично болни и техните семейства, пребиваващи  в района на Кавала. 
Асоциацията има за цел да информира, осигури публичност, подкрепа и 
застъпничество за хората с увреждания, хронично болни и техните семейства 
по въпроси, които ги засягат, така че хората с увреждания да могат да изразят 
позицията си срещу неправилното и неадекватно планиране на политики и 
правила, свързани с живота на хората с увреждания и техните семейства. 

Центърът за подкрепа на заетостта в Кавала е оборудван с четири 
компютъра, два таблета, два лаптопа, принтер и многофункционален принтер, 
специален софтуер за хора с увреждания, специална мишка и джойстик за хора 
с увреждания, специален брайлов монитор , фотоапаратура за фотозаснемане 
на обекти, диктофон, телефонни устройства. Контактните данни на центъра 
са както следва: 2 Ethnikis Antistasis str., GR65403 Кавала, тел. +30 2510 
230303, +30 2513 503218. В рамките на дейностите по проекта е реализирана 
пилотна програма, включваща провеждане на семинари в помещенията 
на Центъра, като участниците са избирани чрез непрекъснат процес на 
популяризиране, кандидатстване и регистрация. Проведе се предварителен 
кръг от обучителни сесии с крайни бенефициенти, които бяха представени 
в рамките на традиционния фестивал през първата седмица на ноември 
2019 г. в Неа Перамос, община Пагайо (Гърция). След временното спиране на 
дейността на партньор 2 по проекта (Асоциация на хората с увреждания на 
префектурата на Кавала) вследствие на пандемията COVID-19, по време на 
периода на ограничителни мерки беше планирано да се възобнови дейността 
и съответно да се завърши процедурата за пилотна програма с уязвими 
крайни бенефициенти, след като възприетите мерки позволяват. Предвижда 
се програма да бъде завършена до края на средата на май 2021 г. Целите на 
описаните дейности са свързани с: подобряване на техническите умения на 
крайните бенефициенти; подобряване на уменията за промоция и маркетинг 
на крайните бенефициенти; популяризиране на работата чрез присъствие 
в медиите, социалните медии, уеб инструментите на проекта и дигиталния 
каталог на занаятчиите; повишаване на чувствителността на обществото към 
темите, свързани с хората с увреждания, както и насърчаване на уязвимите 
хора (млади и възрастни хора) да се включат в дейности, които насърчават 
творчеството и биха могли да подобрят и семейните доходи. Целевите 
групи, към които е насочена пилотната програма и работата на Центъра са: 
занаятчии, хора с увреждания и други уязвими хора, интересуващи се от 
занаяти. Подкрепата на Центъра за целевите групи се предоставя от: опитни 
занаятчии, експерти в областта на ИКТ, фотографи, експерти по социално  
и солидарно предприемачество, експерти по мениджмънт, маркетинг 19



специалисти, експерти за развитие на бизнеса. Дейностите включват 
обучение по занаяти, дигитални умения, фотозаснемане на предмети, 
обучение на принципи на солидарност и социалност, насърчаване и подкрепа 
за участие, предварителен подход към развитието и управлението на бизнеса, 
промоция и маркетингови възможности, създаване и представяне на 
занаятчийската работа пред обществеността. В края на пилотната програма 
ще бъдат изготвени и разпространени наръчник и план за устойчивост.

Центърът за подкрепа на заетостта в Кавала се управлява от:
Асоциация на хората с увреждания на префектурата на Кавала

Prefectural Associ-
ation of People with 
disabilities of Ka-
vala’ s Prefecture 
(Νομαρχιακός Σύλλογος 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Καβάλας) 
Адрес: 20 Ethnikis Antistaseos Str., 651 10 Kavala   
Тел.: +302510211063 
Факс: +302510211064 
Email: amea_nkav@hotmail.gr  
Web: https://amea-kavalas.gr/  

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В ОБЛАСТ 
ХАСКОВО

Занаятите носят в себе си въображението и творческото начало, като 
същевременно с това съчетават и спецификата на региона. Те са част 
от културното наследство на региона и на България и трябва да бъдат 
съхранени и да просъществуват чрез новите поколения.   

Множество са традиционните занаяти за България и региона 
на Хасково като:      

- ковачеството, което обхваща: налбантство, ножарство, брадварство, 
пушкарство, чаркчийство, сахатчийство и кантарджийство; 

- тъкачеството - изработката на платно, аби, пътеки, черги, китеници 
и сродни, като този занаят е свързан и с мутафчийството (извличане 
на вълна), обработката на вълна, плъстенето на вълна (изработка на 
изделия от нетъкан текстил-плъсти), багренето на преждите, вълната 
и тъканите и то с багрила, извличани от заобикалящата ги природа, 
гайтанджийството (гайтанът е плетен вълнен шнур,с който се украсяват 
(природно пране на тепавица под буйната струя на реката за въздействие 
традиционните народни носии, изработени от аба) и тепавичарството 

върху вълнени платове (гайтани, шаяци, пояси), за да са по-здрави20



и по-плътни, а в някои случаи да се придаде мъхеста повърхнина);
-  изработване на музикални инструменти като гайдата; 
- грънчарството и изработването на художествена керамика; 
-  златарството и изработването на накити. 

А това са някои от по-типичните за района на Хасково: 

ВИНАРСТВО И ЛОЗАРСТВО

Още в миналото българите 
са известни с отглеждането на 
различни зърнени култури, с 
развитото си овощарство, лозарство 
и градинарство. По-късно, около 7-8 
в., навлизат и други култури като 
тютюна, маслодайната роза, мака, 
ориза, царевицата, памука, сусама и 
пр.     

Лозарството е старинна традиция по българските земи и по-специално 
региона на Хасково. Култът към виното ярко присъства в българската 
фолклорна култура. Не случайно един от най-съхранените празници и до 
днес е Трифон Зарезан. Благоприятните климатични и географски условия 
способстват за развитието на тази традиционна дейност и отглеждането 
на червени сортове с отлични вкусови качества: Мерло, Каберне Совиньон, 
Рубин, Димят, Мавруд, Памид и др. Традициите във винопроизводството 
не са прекъснати и днес България е горда с качествените си вина, някои 
от които са произведени от уникални местни сортове с впечатляващи 
качества. Област Хасково е известенa с червените си вина с уникални 
сортове - червен мискет, димят, рубин,  мавруд и памид. На територията 
на областта се отглеждат и множество традиционни винени сортове като 
мерло, шардоне, каберне совиньон, сира, кабарне фран. 

ДЪРВОДЕЛСТВО

Дърводелският занаят има различни 
направления. Коларо-дърводелството 
е единият дървообработващ занаят. 
В миналото той е бил водещ, тъй като 
основните средства за превозване на стоки, 
материали и хора са били именно каруците и 
колите. Конструирали са се шейни и дикани. 
Столарството е друг дървообработващ 
занаят с важно стопанско значение. 
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Занаятчиите столари осигурявали на населението легла, маси, 
столове, ракли, скринове, корита, шиници, нарове, дивани, малки 
трикраки столчета, дървени вили и гребла, сандъци с различна големина, 
корита, тезгяхи, дървени менгемета, и др. Дограмаджийството е 
още един актуален за времето си занаят. Дограмаджиите правели 
подове, настилки, тавани, веранди, дрешници, черчевета, навеси, 
стрехи, стълби, капаци, дюшемета, пейки, прегради и др.  

Дърворезбата от своя страна е художествена обработка на 
дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни Декоративни 
мотиви и изображения.     

Дърворезбата намира място както в църковната архитектура и 
вътрешно оформление - иконостаси, амвони, резбовани врати на 
църкви, така и в дома и бита - резбовани тавани, мебели, сандъци, 
дървена посуда, бастуни, хурки, кобилици.    

СТЕНОПИС И ИКОНОПИС

Стенописът е произведение на изкуството, директно нарисувано 
на стена, таван или друга плоскост. Отличителна характеристика 
на стенописта е, че архитектурните елементи на дадено 
пространство са хармонично включени в картината.   

Най-старите стенописи в света датират от Горния палеолит, като 
скалните рисунки (графити) в Шове в Ардеш, известните древни пещери 
на Южна Франция (около 30 000 г. пр.н.е.). Съществуват много различни 
стилове и техники. Най-добре познатата вероятно е фреско.  

Използва водоразтворими бои върху влажна основа. Удобна за бързо 
покриване на голяма повърхност, а често и в детайли. Цветовете избледняват, 
когато изсъхнат. Фреско е един от методите използван още в Античността, през 
Средновековието, Ренесанса и днес. В днешно време, поради технологичните 
промени, новите материали и разбира се динамиката на живот, стенописи в 
техника фреско се изпълняват много рядко.    

Иконописът е вид изобразително изкуство тясно свързан с християнството 
и разпространен най-вече в източноправославния свят. В античността с 
понятието „εικών“ („икон“) са обозначавали обикновените изображения 
(на философи, владетели, атлети, куртизанки), за да ги разграничат от 
изображенията на божества. При изработването на иконите се използва 
дървена подложка, върху която се залепва платно и се покрива с грунд. След 
като се нанесат контурите на изображението, иконата се позлатява, в миналото 
с изковани златни листчета, а по-късно със златни пластинки или златен прах. 
Сега се използва “варак (истински златни листчета). Следва оцветяване на 
иконата с бои и по-конкретно с яйчна темпера. Изографисването завършва 
с надписите и нанасяне на лаково покритие. Някои икони имат двустранно 
изображение.        
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БАКЪРДЖИЙСТВО

Бакърджийството е занаят, който среща своя разцвет през Възраждането, 
когато в България се оформят множество бакърджийски центрове, 
а медните съдове започват да заемат важно място във ежедневието 
на българина. Тогава се обучават и едни от най-добрите майстори, 
оставили своето наследство, което и до ден днешен буди възхищение

Бакърджийството, както и повечето занаяти, се предава през поколенията, 
което допринася за запазване на многогодишните му традиции. Една 
от  особеностите на българското бакърджийство е, че то се придържа 
стриктно към принципа за функционалност, както при формите, така и при 
украсата. Практичността на изделието е по-важна от художествените му 
стойности.         

ЯХНАДЖИЙСТВО и ХАЛВАДЖИЙСТВО

Характерна и доходна за областта, но вече малко позабравена 
земеделска работа е отглеждането на сусам. От тази земеделска 
дейност се развиват и яхнаджийство и халваджийство.   

Яхнаджийството  е  бил  традиционен  български занаят през 
18 и 19 век и е свързан с преработването на сусам и добиването на 
сусамово олио и тахан. Думата „яхна“ навлиза в османския език през 
персийския, а в превод на български означава маслобойна. Предполага 
се, че работилниците за производство на растителни масла и то главно от 
сусам, се появили най-напред в Хасково и Харманли.   

Халваджийството - приготвяне на халва, която се приготвя като се смесят 
гъст захарен сироп, екстракт от чувен и тахан. Екстрактът от чувен преди 
това се вари във вода, прецежда се и се разбива на пяна. Сместа се загрява 
на силен огън и когато халвата е готова, се втвърдява и се реже с нож. 

ПРОИЗВОДСТВО НА БОЗА

Бозата се произвежда от ръж, просо, пшеница или комбинация от 
зърнените култури. Просото почти не се използва, тъй като се отглежда в 
малки количества, а и има нисък рандеман. Най-популярна е пшеницата, 
от която се получава и по-светъл краен продукт. Всеки бозаджия има 
собствена рецепта и конкретни съотношения на съставките, но като 
цяло са нужни само зърно, вода и захар или подсладители. Пшеницата се 
изсипва във вряла вода и се вари близо час и половина при температура 
от около 150 градуса по Целзий. Получената гъста каша се пасира и 
прецежда, за да се отделят зародиши и люспи, а след това се подслажда 
и доварява. Разрежда се с вода, охлажда се, бутилира се и е готова за 23



продажба. Продуктът трябва да се съхранява при температура от 2 до 
8 градуса, а над тази температура започва спонтанна ферментация.

Въпреки че тя започва да се забравя като напитка и младото поколения не 
я предпочита, се запазва тенденцията за консумацията ѝ от по-възрастните 
хора, които с носталгия си спомнят за отминалото време и виковете 
на бозаджиите по улиците. Въпреки тенденциите в нашето съвремие 
и липсата на голям интерес към бозата, в гр. Харманли и гр. Хасково 
продължава да се произвежда качествена боза.    

КОЖАРСКО ПРОИЗВОДСТВО

Обработката на кожи е характерна за бита на всички народи, при които 
преобладава скотовъдството. Прабългарите, които идват на Балканския 
полуостров, донасят със себе си изкуството за обработването на кожата. 
Всичко в техния бит е било подчинено на изделията, които се правят от кожа. 
Жилищата им, съдовете, в които са съхранявали течности и хранителни 
продукти, облеклото им и всичко останало, което е касаело техния бит, е било 
от кожа. Когато се заселват трайно на Балканския полуостров, прабългарите 
предават културата и технологията на славянския етнос, който вече трайно се 
е бил установил по тези земи. Близостта до Византия и наследството на Траките 
оказват своето влияние върху изкуството за обработка на кожа, като най-
вече тяхнато влияние се усеща в естетизирането на продуктите, създадени 
от кожа. Приложението на обработените кожи е свързано с наличието и 
развитието на няколко занаята. Кожухарство, свързан с производството 
на връхни кожени облекла; сарачество - производство на седла, ремъци, 
конска сбруя, юлари, хамути; чехларство (папукчийство) - производство на 
обувки и цървули; калпакчийство - свързано с производството на калапаци, 
женски и мъжки шапки от овча кожа или от кожа на дивеч.  

САРАЧЕСТВО

Сарачеството е един от най-старите 
кожообработващи занаяти. Той възниква с 
опитомяването и използването на коня като 
товарно, ездитно и впрегатно животно. Арабската 
дума сарач означава седло. Седлото служи за 
пренасяне на товари и за езда. Освен седло, 
майсторите сарачи изработват впрегатни и 
ездитни конски принадлежности, ремъци, каиши, 
куфари, чанти, колани, паласки, кобури, щавени 
цървули и др.     
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ОБУЩАРСТВО

Обущарството е занаят, насочен към 
производството и поправката на обувки. Те 
се произвеждат от различни материали, като 
кожа, дърво, гума, пластмаса, юта и други, 
и често се състоят от няколко разнородни 
части. Един от важните занаяти в миналото, 
днес обущарството до голяма степен е 
изместено от серийното производство 
на обувната промишленост.  

       
БЪЧВАРСТВО

За разлика от домашните дейности 
занаятите са много по-тясно свързани с 
пазара. Продажбата на продукцията, чрез 
което занаятчията обезпечава своето 
и на семейството си съществуване,  е 
необходимо условие за техните жизненост 
и възпроизводство. Поради това в 
съвременността са оцелели занаяти, които 

и днес имат, макар и ограничено, стопанско значение – ковачеството, коларо-
железарството, бъчварството... Практикуват се и днес на доста места в страната 
и все още задоволяват непосредствените нужди на част от населението.

Бъчварството датира своето начала през 19 век, като предимно майстори  мъже 
– бъчвари създават занаята у нас.  Същността му се състои в производството на 
бъчви, тъй като освен доброто грозде за качественото вино е необходимо и добро 
буре. Дървета от различни видове се разбичват на дъски, след което се оставят 
да съхнат. Дъските се нарязват на определената според нуждата дължина, като 
на тясната страна на дъската се правят определени ъгли, които позволяват 
при сглобяването си да оформят окръжност. Така сглобеният и закрепен със 
метални обръчи съд преминава процес на обработка с пара и огън. Поставят се 
предварително подготвените капаци и се дозатяга със поставянето на още обръчи.

МЕЛНИЧАРСТВО

Мелничарството с право се счита за един от най-старите български занаяти. 
В древността у нас масово били използвани ръчните хромелни мелници, за 
което свидетелстват стотици подобни мелници, намерени в пещерите. Днес в 
област Хасково работят мелници за брашно, предназначено за търговски цели.
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БУБАРСТВО

Бубарството в България се е практикувало още през VII – XI век, но особено 
силно се развива в края на XIX век. От особено значение е фабриката на 
Стефан Карагьозов във Велико Търново, основана през 1861 г. В края на 80-
те години на XX век в България са произвеждани 1500 тона сурови пашкули, 
а страната е заемала 8-о място в света и първо в Европа по производство. 
Регионът е изключително благоприятен за отглеждане на черничевите дървета 
съответно и за отглеждането на черничевата копринена пеперуда – Bom-
byx Mori, която е основният вид използван за производство на коприна. До 
1989 г. бубарството дава поминък на повече от 50 000 души след което този 
отрасъл замира и сега са останали само няколко представителя в региона.

ПЧЕЛАРСТВО

Пчеларството по Хасковските земи е познато още 
от времето на траките или 2-1 хил. пр. Хр, а може би и 
от по-древни времена пчеларството е традиционно 
занимание във всички области на страната.
И до днес в Хасковско се приготвя в домашни условия 
т.нар. „благ мехлем“ с восък, който е незаменимо 
средство при рани, изгаряния и травми. Восъкът 
намирал голямо приложение и в лечебните компреси, 
наричани „мушами“. В подходящ съд затопляли смес от 
восък, смола, тамян, зехтин. Напоявали сместа с памучно 
платно, което поставяли върху болното място. 
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Адрес: гр. Димитровград, ул. “Емилиян Станев”, бл. 
14, вх. Б, ап. 10 / с. Добрич  
Телефон: 0887 959 496 
Лице за контакт: Йордан Ангелов Демерджиев
Фирма „Б и Д“ ЕООД се занимава с търговия, производство 
и преработка на печелен мед. Също така предметът на 
дейност включва: дървообработване, производство 
на изделия от нетъкан текстил, производство на 
опаковка и бъркалка за мед, производство на клечки 
за зъби и пластмасови изделия, производство 
на лъжичка с пчелен мед.   

5. ЗАНАЯТЧИИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ОБЛАСТ ХАСКОВО

1. “Б и Д” ЕООД

2. Таханджийница „Атанас и Фамилия“

3. “Лимера-ГИП” ЕООД с. Плевун

Адрес: гр. Харманли 6450, обл. Хасково, бул. България 
51, вх. Б, ет. 2, ап. 13
Телефон: 0894 808 830
E-mail: tahanimedbg@gmail.com / contact@tahanimed.
com      
Web: https://tahanimed.bg/  
Facebook: https://www.facebook.com/tahanimedbg
Основите на семейната таханджийница  „Атанас и 
фамилия“ са поставени преди повече от 25 години в района 
на Южен Сакар. Основните продукти на фирмата са тахан 
от бадеми, лешников тахан, орехов тахан, сусамов тахан, 

тахан от тиквено семе и др., както и пчелни продукти – мед, клеева тинктура.

Адрес: 6593 с. Плевун, Община Ивайловград
Телефон: 0884 002 206
Email: info@naturalentahan.com  
Web: http://naturalentahan.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/susamov.tah-
an.pelevun     
Семейната фирма “Лимера ГИП” ЕООД произвежда 
сусамов тахан по стара българска технология, използвана 
още от векове. Полученият продукт се отличава с 
изключителна чистота и качество, високо съдържание 
на фибри, витамини, без глутен и консерванти. 

Произведен в екологично чист регион от смлян, изпечен, неолющен жълт сусам, 
собствено производство. Смлян в каменна мелница и изпечен в пещ на дърва. 27



Адрес: бул. „Георги С. Раковски“ 16 Б, 6400 жк. Дружба, 
Димитровград    
Телефон: 0878 997 026 
Facebook: https://www.facebook.com/Georgiev-
Carvingshop    
Роден в Димитровград през 1972 г. Георги Георгиев  
работи професионално с приложна художествена 
дърворезба от 16 години като негови учители са 
Антон Дончев, Христо Барковски, Петър Кушлиев. От 
1999 г. насам има няколко самостоятелни изложби 

в Димитровград, София, Хасково и Стара Загора и десетки общи художствени 
изложи, панаири и др. Автор е на иконостасите на седем православни храма: “Св. 
Атанасий” – Димитровград (2003г); “Св. Илия” – с. Каснаково (2005г.); “Св. Илия” – 
с. Калугерово ( 2007г.); “Св. Димитър” – с. Длъгнево (2010г.); “Св. Троица” – с. Горно 

Адрес: гр. Харманли,  6450,  ул. Ал. Стамболийски 27
Телефон: 037383770; 0897 813 172    
Еmail: trandev@abv.bg  
Лице за контакт: Тошко Тръндев 
Създадена през 2006 год. фирма “Тръндеви” ЕООД се явява 
естествен продължител на дейността на утвърдилата се на 
местния пазар фирма ЕТ “Тошко Тръндев”, която още от самото 
си създаване през 1995 год. се занимава с преработка на 
сусамови и фъстъчени зърна и производство на сусамови и 

фъстъчени продукти. Производството се осъществява в производствената 
база в гр. Харманли, оборудвана с всички необходими машини и съоръжения 
и отговаряща на съвременните високи санитарни изисквания за производство 
на хранителни продукти. Към настоящия момент фирмата е един от водещите 
производители на сусамов тахан с добре развита дистрибуторска мрежа на 
територията на цяла Южна България. Фирмата произвежда слънчогледов тахан, 
бадемов тахан, орехов тахан, тахан от сусам и лен, сусамов натурален тахан, 
фъстъчен тахан, лешников тахан, сусамов тахан от обелени сусамови семена.

5. “Тръндеви” ЕООД

6. Георги Георгиев – майстор дърворезбар

Адрес: гр. Димитровград ул. Иван Вазов 13
Телефон: 0887 66 70 68 
Еmail: diusena@abv.bg  
Лице за контакт: Юлияна Димитрова 
Дюсена ООД е компания с  28 годишен опит в 
производството на десертни халви и тахан от 
маслодайни семена. Компанията предлага тахан 

халва от слънчоглед, мека нуга, с вкус на карамел ,слънчогледов тахан и 
фъстъчени ядки, сусамова тахан халва, лешников, бадемов тахан, тахан 
от тиквено семе и друг вид тахан, бонбони, шоколадови бонбони и др.

4. Дюсена ООД
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Адрес: гр. Димитровград, Парк „Марица” В двора на 
Разсадник и цветна оранжерия „Неотитан „ 
Телефон: 0898 430 431 
Facebook: https://www.facebook.com/keramika.kalin-
ia/      
Ивайло Господинов е член на Регионална занаятчийска 
камара – Пловдив от 2013 г., но изработва глинени изделия 

в Димитрoвград, обл. Хасково. Има 20 годишен опит в изработването на керамични 
съдове. Работи по традиционна технология с естествени материали - червена глина, 
порцелан и глазури. Участвал е в многобройни панаири и фестивали в страната, 
на които демонстрира уменията си и популяризира изработването на керамика.

7. Ивайло Господинов - майстор изработване на художествена 
керамика

Брястово (2010г.); “Възнесение” – с. Зл. Поле (2011г.); „Св. Илия” – с. Долно Белево 
(2013г.). Изработва уникални творби: пана; икони и иконостаси; рамки; розетки; 
Сувенири от дърво; магнити (дървени, керамични, стъклени); рисувани кратунки; 
декоративни и ароматни свещи; сувенири от стъкло; кукли от вълна; картини.

8. Станка Текнефезова - майстор изработване на накити

F a c e b o o k : h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / a r t j e w e l -
rytanya/       
Станка Текнефезова е член на Регионална занаятчийска 
камара-Хасково от 2017 г. Занимава се с изработка на 
накити от около 10 години. Материалите, които използва 
в изработването на накитите са глина и смола. В работата 
си прилага и разнообразие от природни материали. 
Изработва и оргонити (биоенергийни хармонизатори 
в помощ на човешката енергийна система). 

9. „Арт Метал Статев“ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей 4, вх. В, ет. 3, ап. 27 
Телефон: 0878 843 040 
Facebook:https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D1%
82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%A1%
D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2-148513185831868
Фирмата работи в областта на изработка на изделия 
от ковано желязо, изработка на дворни врати, огради, 
парапети, метални конструкции, беседки, навеси, 
арки, барбекюта, сувенири от желязо и ковано желязо. 29



10. „НИГЕЛЛА“ ЕООД - работилница за растителни масла за 
хранителни цели

Адрес: ул. „Сливница“ 20, 6400 Димитровград 
Телефон: 0895 190 786  
Email: nigella@abv.bg  
Web: https://streetseedsbulgaria.business.site 
Facebook:https://www.facebook.com/streetseeds-
bulgaria/     
Работилницата се занимава с производството на масло от 
черен кимион.      

11.  Катерина Тончева – майстор на сувенири от вълна

Адрес: гр. Димитровград 6400 
Телефон: 0894 488 066 
Facebook:https://business.facebook.com/kateri-
naart81/?ref=py_c     
Катерина Арт - майстор Катерина Тончева работи в областта 
на сухо плъстене на вълна, изработване на сувенири от 
вълна, картини, фигури, дрехи и др.  

12. Галина Господинова - майстор на ръчно изработени 
парцалени играчки и декорация

Адрес: гр. Хасково 6300 
Телефон: 088 524 8574 
Email: ggalina@abv.bg  
Facebook: 
 https://www.facebook.com/handmadebyGaGa  
Handmade by Gaga e работилничка за 
ръчно изработени парцалени играчки и 
декорация за домашния уют. 
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13. Цанка Стоянова – майстор на рисувани и пирографирани 

Адрес: гр. Димитровград 6400 
Email: bgsouvenirs.tsgallery@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/TSGallery  
Цанка Стоянова изработва на ръка рисувани и 
пирографирани картини, пана, магнити и други 
сувенири, пресъздаващи бита и красотата на България.

14. Антон Тончев - сарач

Най-младият и единствен сарач в Хасково 
е Антон Тончев, който след като е завършил 
журналистика се е върнал към занаята на дядо 
си – Грозю Райчев. Освен седло, той изработва 
впрегатни и ездитни конски принадлежности, 
ремъци, каиши, куфари, чанти, колани и др. 

Адрес: гр. Харманли, пл.”Възраждане” 1, 
Телефон: 037386053; 0899 200 958 
Лице за контакт: Вълко Петров Йорданов 
Фирмата работи в сферата на производство на дамска, 
мъжка и детска конфекция. Основна дейност, съгл. Регистъра 
на специализираните предприятия и кооперации на и за 
хора с увреждания, е предоставяне на услуги и шивашка 
дейност.  Предприятието е регистрирано през 2005 г. като 

кооперация на и за хора с увреждания.      

15. ТПКИ “Успех”
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Aдрес: с. Мезек, ул. „Червена стена” № 9 вх.Б ап.42
Телефон: 0895 975 099 
Email: panageq@abv.bg  
ЕТ “ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА”- с. 
Мезек е регистрирано през 1990 г. 
Предприятието пакетира ядки и сушени 
плодове. Има наети бадемови градини, 
където се отглеждат био продукти. 

Фирмата се стреми да развива био земеделие.  

Адрес: гр. Хасково, ул. „Банска“ 28
телефон:  0888 791 280, 0888 791 280, 038 620919
Лице за контакт: Сияна Станчева Кисьова
През 2006 г. е създадено предприятието 
“НИЯ - МИЛВА”, която се занимава с 
производството на хотелски консумативи 
и пълен комплект козметика – сапуни, 
шампоани и всичко, което би трябвало 
да бъде налично в един хотел. Предмет 
на дейността е: доставка на хотелски 
консумативи, производство и доставка на 

козметични, почистващи, санитарни, перилни, миещи и хигиенни продукти,  
производство на хотелски консумативи. Предприятието работи с хора с 
увреждания. Собственикът на фирмата също е човек с увреждания, затова и 
наема такива служители, като хората с увреждания са голяма част от персонала 
на предприятието. Работата им е съобразена с това, което могат да правят и 
налице стремежът да се чувстват като част от колектива и да не са изолирани. 
Самото производство внедрява най-новите технологии и производствени 
процеси. Всички продукти на НИЯ-МИЛВА са произведени в съответствие с 
правилата и регламентите на Европейския съюз, нотифицирани и регистрирани 
съгласно Регламент на Европейския парламент и Съвета № 1223/2009 г.

16. ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – село Мезек

17. Кооперация “ТПК ТИХ ТРУД 2005”

Aдрес: гр. Димитровград, бул. “Г.С. Раковски”, хотелски комплекс “Славяни”; ул. 
“Йорданка Николова” № 6, вх. А, ап. 3    
тел.: 0885 698 231 
Лице на контакт: Динко Желязков Господинов 
Предприятието е регистрирано като специализирана кооперации на и за хора с 
увреждания с рег. № 357 от 02.06.2015 г. Кооперацията развива шивашка дейност.

18. “НИЯ - МИЛВА” ЕООД
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Адрес: гр. Хасково,ул. Николай Палаузов № 11, ет. 1 / 
гр. Хасково, бул. „България” № 55,   
Телефон: 0885 839 421, 0894 628 500, 
0886 102 203, 0878 957 533   

Email: e.travel.emaus@gmail.com  
Web: www.etravel.bg 
Facebook: https://www.facebook.com/SPK-EMAUS-330055791256192 
Лице за контакт: Иван Тошев – Председател 
Основна дейност на Кооперацията е осъществяването на туристическа 
дейност, обучение и консултиране, както и продажбата на стоки собствено 
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна и 
импресарска дейност, външнотърговски, имлортно-експортни и бартерни 
сделки, като всички се извършват под формата на търговско предприятие.

20. Слънчевата ферма

Адрес: 6391 село Тънково, община 
Стамболово, Област Хасково 
Телефон: 0887 831 026 
Email: sunfarmcamp@gmail.com  
Web: http://sunfarmcamp.eu/  
Facebook: https://www.facebook.com/sunfarmcamp 
Лице за контакт: Михаела Кирчева 
Слънчевата ферма за зайцевъдство и агротуризъм 
е място за селски туризъм и различно прекарване 

на свободното време. Тук може да спите на палатка, да хапнете вкусен 
селски обяд, да си приготвите храна в оборудваната лятна кухня и да 
релаксирате на воля на поляната или край близкия язовир.  

21. СПК „Емаус“

Адрес: ул. Георги Димитров № 
4, с. Орешник, п. к. 6561, Община 
Тополовград     
Телефон: 0878 425 282 
Еmail: bakardzhiev_kamen@abv.bg  
Лице за контакт: Камен Бакърджиев 
“Цветята на Камен” представлява малък градински 
център, имащ за цел да предостави цветя за Вашия 
дом, офис, заведение или ресторант. Освен доставката 
на цветя, “Цветята на Камен” предлага и цялостни 

19. “Цветята на Камен” ЕООД
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Адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. Алабин № 38, 
ет. 4    
Web:https://sites.google.com/site/nzkamara/ 
Fa ce b o o k : h t t p s : //w w w.f a ce b o o k . co m / T h e N -
ationalChamberofCrafts/    
Телефон: 02 9505330 

Национална занаятчийска камара е учредена на 14 декември 2002 г. в София, 
a с решение от 02.07.2012 г. на Софийски градски съд Сдружение „Национална 
занаятчийска камара“ е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел. „НЗК” има за цел да подпомага и насърчава занаятчиите в Р. България. 
В организацията членуват 19 Регионални занаятчийски камари в страната.

6. ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ХАСКОВО

Адрес: гр. Хасково, ул. Козлодуй № 6А / ул. „Отец 
Паисий“ 43     
Телефон: 038 625079; 0886 494 869 
Email: llatev@hotmail.com  
Лице за контакт: Лозко Латев 
Регионалната занаятчийски камара в Хасково 
има за цел да подпомага и насърчава занаятчиите 
в регион Хасково.      

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – КЪРДЖАЛИ

Адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ 47  
Телефон: 0886 901 112; 0361 64401, 0361 62888,  
Факс: 0361 64402 
Email: office@bfgroup.eu ; rzk@bfgroup.eu 
Web: https://rzk-kj.com/ 
Основна цел на сдружението е подпомагането на 
занаятчиите в общините от област Кърджали, като 
осигурява тяхната равнопоставеност и насърчаване 
развитието на занаятите и предприемачеството в 
общините от област Кърджали.  

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – СМОЛЯН
Адрес: гр. Смолян, ул. България 2 
Телефон: 0878 973 033 
Email: rzk_sm@mail.bg  
Лице за контакт: Недко Пашамов - Председател 34



Адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” 1 
Телефон: 067062063; 0878 668 789 
Email: mnhzpi@abv.bg ; mnhzpi_troyan@abv.bg 
Web: https://troyan-museum.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/mnhzpi/  

ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ 
- ГР. ТРОЯН
Адрес: гр. Троян, п.к. 5600, ул. ул. Радецки № 59 
Телефон: 069522535 
Email: nadia_5@abv.bg  
Лице за контакт: Надежда Христова 
Основни цени на Сдружението са: Да проучва, съхранява и подпомага традициите 
на многовековното българско народно приложно изкуство, както и да развива 
и разпространява народностния му облик и самобитност; да създава условия за 
развитие на народното приложно творчество и осигурява неговата приемственост; 
да подпомага майсторите на народни художествени занаяти да съхранят и 
предават традициите на своето изкуство и опит на по-младите; да оказва 
необходимото съдействие в съответствие с разпоредбите на действащите закони, 
вкл. Закона за занаятите на Националната занаятчийска камара и Регионалните 
занаятчийски камари в Р.България при осъществяване на тяхната дейност.

МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – БЛАГОЕВГРАД
Адрес: гр. Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 17 
Телефон: 073880565; 0889 438 165 
Email: nevena_ha@abv.bg     
Лице за контакт: Йордан Симонски 

СЪЮЗ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. Цанко Церковски №18, ет.3 
Телефон: 0897 360 570 
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B-
D%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%87%D0%B
8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D1%80-
%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%91%D1
%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-906761352793257/ 
Съюзът развива своята дейност като спомага за икономическо развитие на 
България чрез занаятчиите и малките и средни предприятия. 
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Адрес: 5630 с. Орешак, общ. Троян, ул. Стара планина 256
Телефон: 0888 008 411; 06952 2816 
Email: office@fairoreshakbg.com  
Web: https://www.fairoreshakbg.com/  
Национално изложение на художествените занаяти 
и изкуствата - Орешак е единственото в страната, в 
чиито изложбени зали са показани уникални предмети 
на народните художествени занаяти, изработени 
от изтъкнати майстори от всички етнографски 
райони на България. Ежемесечно в Националното 

изложение се организират изложби на майстори на народните художествени 
занаяти. Наред с това се представят и млади автори от страната и региона.

НАЦИОНАЛЕН ПАНАИР - ИЗЛОЖБА НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ 
ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Адрес: гр. София 1229, район Връбница, ул. Владимир 
Зографов 112 А; П. К. 1229   
Телефон: 0888 206 135 
Лице за контакти: Димитър Даскалов - Председател на УС
Email: sbkbg@sbkbg.com    
Web: http://www.sbkbg.com/  
Сдружението на българските каменоделци е национално 
представителна браншова организация на българските 
каменоделци, създадена на 26 февруари 2004 г. от 
представители на 52 български каменоделски фирми. 
Сдружението на българските каменоделци е член на  

Националната занаятчийска камера (НЗК) и на Съюза за стопанска инициатива

Адрес: гр. Варна, ул. „Лоза“ №12 
Телефон: 0899 189 158; 052609178 / 052605430 
Email: contact@bulgarika.eu  
Web: https://www.bulgarika.eu/  
Асоциация „БУЛГАРИКА” е сдружение с нестопанска цел, 
регистрирано в обществена полза. Целта на Асоциацията 
е да допринася за съхранение, развитие, представяне и 
популяризиране на българското изкуство. Асоциацията 
създава, подкрепя и развива художествени проекти в областта 
на визуалните изкуства, музиката, сценичните изкуства, 

като организира: панаири и изложения на изкуствата и занаятите; изложби 
на изобразително изкуство, скулптура, фотография, инсталации, електронно 
изкуствo; пленери на автори, работещи в областта на визуалните изкуства; 
създаването на информационен фонд, представящ съвременни автори; 

АСОЦИАЦИЯ „БУЛГАРИКА”

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАМЕНОДЕЛЦИ
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Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 125
Телефон: 088 877 7157 
Web: https://e-success.bg/  
Facebook: https://www.facebook.com/Ecommer-
ceSuccessFoundation/    
Основните цели на Фондация „Е-комерс Съксес“ 
са: Подкрепа и популяризиране на електронния 

бизнес в България за превръщането му във фактор за развитието на икономика, 
базирана на знанието и иновационните дейности; Финансова и друга подкрепа 
на млади предприемачи и технологични разработки с потенциално практическо 
приложение в електронния бизнес;  Трансфер на знания за реализиране на 
достижения в областта на електронния бизнес; Насърчаване, обучаване и 
подпомагане развитието на предприемачески умения в областта на електронния 
бизнес на млади българи и екипи, подкрепяне и съдействие за създаването на 
компании с участието на млади българи; Иницииране и подкрепяне на проекти в 
областта на образованието в областта на дигиталните умения и електронния бизнес 
в България; Иницииране на законодателни промени за насърчаване развитието 
на електронния бизнес в България;  Популяризиране, обогатяване на познанията 
и изграждане на обществено разбиране и подкрепа за електронния бизнес.

ФОНДАЦИЯ „Е-КОМЕРС СЪКСЕС“

Адрес: гр. София, Студентски Град, бул. Акад. Борис 
Стефанов 35, ет. 2, South Mall.   
Телефон: 0888 616 498 
Email: info@beabg.com  
Web: https://beabg.com/  
Facebook:  https://www.facebook.com/BulgarianEcom-
merceAssociation/     

Лице за контакт: Жанет Найденова, Председател на Българска Е-комерс 
Асоциация       
БАЕ e сдружение с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза. 
Има за цел обединяване на фирмите, които развиват електронната търговия в 
България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни 
разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЪЛГАРСКА Е-КОМЕРС АСОЦИАЦИЯ  (БЕА)

(ССИ). Сдружението има за цел, чрез обединение на физически и юридически 
лица, занимаващи се с каменоделска дейност в България: Да защитава 
независимостта на членовете си и техните професионални права и интереси в 
обществото; Да съдейства за усъвършенстване на законодателството в области, 
касаещи каменоделската практика; Да координира взаимоотношенията на 
членовете си за поддържане на професионална етика и спазване на принципите 
на лоялност и равнопоставеност. Да решава спорове между членовете и други.
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Адрес: гр. София, п. к. 1058, ул. Искър, 9 
Телефон: 02 8117 400, 987 26 31 
Факс: 02 987 32 09 
Web: https://www.bcci.bg/  
Email: bcci@bcci.bg   
Българската търговско промишлена палата (създадена 
през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение 
за подпомагане, насърчаване, представителство 

и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за 
развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване 
на съдействие за европейската и международна интеграция на Р. България.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС СОФТУЕР

Адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. 
Манастирски ливади-Изток, комплекс “Бокар”, къща 
12В      
Телефон: 0887 311 230 
Web: https://babsd.org/  
Email: office@babsd.org  
Българска Асоциация за Развитие на Бизнес 
Софтуер е основана от водещите фирми в 

бранша, като е отворена към всички останали заинтересувани. 
 Сред основни цели са подпомагане разработчиците, разпространителите 
и потребителите на бизнес софтуер при осъществяване на дейността им и 
защита на техните права и интереси.    

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Адрес: гр. Хасково, п. к. 
6300, ул. Цар Освободител, 4
Телефон: 038 661112 
Лице за контакт: Янчо 
Янков Янев, Председател 

Web: www.haskovocci.com 
Email: hcci@bcci.bg, haskovocci@gmail.com   
Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) е създадена през 1991 г. като 
неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, 
автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена от региона 
на Хасково. ХТПП предлага съдействие и на частни лица и фирми нечленове. 
Хасковската търговско-промишлена палата е създадена с убеждението, 
че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще 
допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет.  
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Адрес: гр. Смолян, п. к. 4700, бул. 
България № 72, етаж 1   
Телефон: 0301 6 20 55 
Лице за контакт: Валери Гюров - председател 
Email: smcci@mbox.digsys.bg  
Web: http://rcci.bcci.bg/smolyan 
Смолянска търговско-промишлена палата е учредена 
през 1992 г. Приоритетите на СмТПП за развитие на 
смолянския регион са: развитие на туристическата 

индустрия; развитие на малките и средни предприятия; дърводобив и 
развитие на дървопреработването; развитие на добивната промишленост; 
развитие на техническата и транспортната инфраструктура; трансгранично 
сътрудничество; заетост и развитие на човешките ресурси. От 1996 година в 
СмТПП е създаден информационен център за подпомагане и консултиране 
на граждани, фирми и НСО по данъчни, търговски и митнически въпроси.

Адрес: гр. Кърджали, п. к. 6600, ул. Отец Паисий, 3
Телефон: 036 157997 
Факс: 036 157997 
Лице за контакт: Наско Ванчев Настев
Email: kjlcci@bcci.bg  

Web: http://rcci.bcci.bg/kardzhali 
КТПП е неправителствена обществена организация, създадена през 1996 година, 
която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както 
и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество.

КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

СМОЛЯНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Адрес: гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. Т. 
Александров, 23, ет. 6, ст. 61 - 64, офис 66
Телефон: 073 88 50 17, 0885 067 
783, 0899 953 848,0877 835 005
Факс: 073 885018 
Лице за контакт: Ромео Александров 

Шатев        
Email: palata_bl@abv.bg  
Web: www.cci-bl.org 
Търговско-промишлената палата в Благоевград е ЮЛНЦ в частна полза, което 
осъществява своята основна дейност в съответствие с нормативните актове и 
клаузите, записани в нейния устав. Създадена е през 1992 година, като подпомага, 
насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове;

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-БЛАГОЕВГРАД
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НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ 
КООПЕРАЦИИ (НС НА ТПК)   
Адрес: София 1000, бул. Дондуков № 11  
Телефон: 02 980 59 45 
Факс: 02 987 03 20 
Email: uniontpk@uniontpk.com  
Web: http://www.uniontpk.com/  
Националният съюз на трудово-производителните кооперации 

в България /НС на ТПК/ е неделима част от българското кооперативно движение 
- едно от най-старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки 
корени в обществото. Основната цел на НС на ТПК е да укрепва и развива системата 
на Съюза в духа на кооперативните принципи и ценности, като осъществява 
следния предмет на дейност: съдейства на членовете си за постигане на целите и 
задачите на Съюза; разработва насоки за развитие на кооперативните дейности; 
представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, 
европейските, държавните, обществените и други органи и организации; 
осъществява функциите, предвидени в устава, както и други дейности 
и услуги, които не са забранени от закона.    

Адрес: гр. Гоце Делчев, п. к. 2900, ул. Александър 
Стамболийски 11   
Телефон: 0751 60880 
Факс: 0751 60880 
Лице за контакт: Красимир Мунев 
Email: gdcci@mail.bg  
Web: http://rcci.bcci.bg/gotsedelchev  
Регионалната търговско-промишлена палата в гр. Гоце 
Делчев е създадена през 1993 г. в отговор на нуждите на 

бизнеса в региона да се обединят в защита на общите си интереси, промоциране на 
техните възможности и представителство пред местните и държавни власти и други 
национални и международни организации. Палатата подкрепя своите членове в 
тяхното икономическо развитие и международни връзки, подпомага, насърчава 
и защитава техните стопански интереси.    

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ 
КООПЕРАЦИИ (НС НА ТПК)

Адрес: 1000 София, бул. Витоша 65, ет. 2  
Телефон: 02 988 00 80, 02 987 15 74 и 02 981 19 01  
Email: office@bcause.bg 
Web: https://www.bcause.bg/  
Фондация BCause е експертна организация, 

признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно 
ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да 
преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните 
инвестиции.       

ФОНДАЦИЯ „BCAUSE В ПОМОЩ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА“

40




