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Лозана ЕАД, София

«Лозана» ЕАД е единственото общинско специализирано предприятие
за хора с увреждания на територията на Столична община с 40 разкрити
работни места, от които 25 лица с тежки увреждания, в това число лица с
интелектуални и психически затруднения. Разкрити бяха 4 нови работни
места за младежи с психически и интелектуални увреждания до 29
години, като трима от младежите са от защитено жилище.

 Бюро за специализиран транспорт на трудноподвижни лица;

 Обществена пералня;

 Рехабилитационни и спа услуги – солни стаи;

 Производство на био напитки и екстракти, студено-пресовани масла, насипни
билки, подправки, в т.ч. азиатски подправки, ядки, натурални билкови
продукти, като билкови негазирани напитки от шипка, бял бъз и арония.

 Други производства.



„Стопански дейности КЦМ” ООД – Иновативна форма за 

създаване на модел за корпоративна социална отговорност за активно 
социално включване

Собственици на фирмата са КЦМ 2000 груп, с 52% участие 

и  КЦМ АД с 48% участие, създадено през 2003 г. с дейности:

• Комунално-битово обслужване;
• Поддържането на: зелен екологичен пояс                                                                     

(173 дка)  и лавандулови насаждения (190 дка) и добив на етерични масла.
• Озеленяване.
• Шиене на работно бельо и специално работно облекло.
• Обществена пералня.
• Обслужване на кафе-автомати.
• Ремонт на офис-обзавеждане
• Почистване на пътища и открити складове на територията на КЦМ АД.



ДА ВИНЧИ КЛИНИК, София

Да Винчи Клиник е модерна стоматологична клиника,
специализирана в областта на протетичната дентална
медицина, със специален фокус върху биокерамичните
възстановявания и естетиката в която работят хора с
увреждания.

Специално предимство на Да Винчи Клиник е собствената
зъботехническа лаборатория, оборудвана с
високотехнологична апаратура и инструментариум.

Всички конструкции, изработвани в клиниката, носят
запазения знак на Да Винчи Клиник и са придружени от
гаранция, сертификат за произход на материалите и
сертификат за качество. Признание:

Седми форум за социално
предприемачество – награда за
иновативни услуги.



„Глобал Консулт БГ” ЕООД

Туристическа агенция с  13 служители с увреждания:

➢ Туроператорски, турагентски и транспортни услуги.

➢ Онлайн резервации и разплащане.

➢ Организира семинари, фирмени мероприятия и ученически

екскурзии.

Признание:
Седми форум за социално предприемачество – награда
за иновативни услуги за хора с увреждания.



„Велдия Дизайн” ЕООД - София
“ВЕЛДИЯ ДИЗАЙН” ЕООД – гр.София развива своята дейност от
2007 г. и към момента 50% от служителите са лица с трайно
намалена работоспособност. В някои случаи предлага на жените
да работят от дома дистанционно, поради невъзможност да
пътуват.

● Разработване на основни модели на дрехи;

● Дигитализиране, класификация и конвертиране на модели;

● Извършва корекции на завършените шаблони;

● Извършва рязане и отпечатване на капаци за производство;

● Обучава специалисти да работят с CAD / CAM системи

Ателието подготвя прототипи, а с 3D модула се спестява време 
и разходи за клиента. 

Услугите на Veldia Design се използват от стартиращи 
производствени компании и дизайнерски къщи, както и за 
големи международни компании със строга конфиденциалност 
на наличните модели и данни.

Признание:

Шести форум за социално предприемачество – награда за
съхранение на българската шевица.



,,ВИДЕА МАРКЕТ” ЕООД 

Ателие за традиционен дизайн

,,Милора” е създадено като
социално предприятие през 2018 г.
В последствие към него работят и
два магазина. От самото начало
дейността му е насочена към
изследване и изработване на
традиционен за България дизайн и
прилагането на шевици от
миналото в модерни съвременни
дрехи.



“АВИС” ЕООД – с. Бузовград - лидер в 

хранително-вкусовата промишленост

• Консервна фабрика;

• Розоварна;

• сладко от Маслодайна роза -

Rosa damascena.

Продукцията на “Авис” ЕООД

се реализира в търговските

вериги: Кауфланд България,

Лидъл, Хит Хипермаркет, Пени

Маркет, Перла ООД, заведения

за хранене, промишлени

предприятия и др.



„ГИФ” ЕООД – гр.Варна

Рекламна агенция в туристическата
реклама, стартира дейност през 1995
г.

• графичен дизайн и предпечатна
подготовка, фото имидж банк, web
дизайн и програмиране, печатна
реклама, външна реклама, медиа
реклама.

Печели голямата награда на
Националния конкурс за туристически
символ и лого на България през 1999
г., награди от Международния медиен
фестивал в Албена, както и
международното отличие за световно
качество в Париж 2004 г. Фирмата е
сертифициран партньор на Microsoft
от 2003 г.



Местната власт в подкрепа заетостта на хора с увреждания – общинско 
предприятие “МИР-И” – гр.Етрополе

В дружеството работят 24 човека от които 16 лица с
увреждания и осъществява следните дейности:

• Производство на палети, градинска мебел, ламперия 
и други;

• Топлинно обеззаразяване (Стандарт 15);

• Озеленяване и дизайн ;

• Организиране на погребения;

• Поддръжка на паркове. 



„Вапцаров  2011“  АД  - гр. Карлово

Дружеството е създадено през 2012 г.,
като специализирано предприятие - 27
работни места, от които 14 с намалена
работоспособност.

➢ Опаковки от велпапе;

➢ Офсетов печат;

➢ Сито печат;

➢ Книговезки услуги.

През последните години бяха подкрепени 
значителни предприемачески инициативи 
за разширяване на дейността, намаляване 
на ръчния труд и повишаване на 
производствения капацитет. В резултат се 
увеличиха поръчките и размерът на 
реализираната продукция.
“ВАПЦАРОВ” АД търси различни форми за 
разнообразяване на производството, за 
облекчаване на труда  на работещите във 
фирмата  и увеличаване на техните 
доходи.



“ПРОЛЕТ” ЕООД – ГР.ПИРДОП

Община Пирдоп развива локална местна
политика за създаване на заетост на хора с
увреждания от територията на общината
чрез общинско предприятие “Пролет”
ЕООД - Пирдоп:

➢ въведена нова поточна линия за заготовка
на различни по размер екологични
хартиени пликове и опаковки.

➢ въведена автоматична машина за
изработка на картонени чашки за
еднократна употреба.

Организиран е вътрешен превоз на
служителите до работните им места.



“РАБОТОСПОСОБНИ.БГ” ЕООД, СОФИЯ

„Атриа Прима" ЕООД през 2017 г. създава
“Работоспособни.бг" - независима кариерна медия и
платформа за подкрепа на хората с увреждания,
които активно търсят начален старт или промяна в
своята професионална кариера.

Сайтът позволява на компаниите да публикуват
безплатни оферти за работа за позиции, насочени
към хора с увреждания. Платформата съдържа и
новини, информация, извадки от законодателството,
свързани с политиките за заетост на хора с
увреждания.

През 2017 Атрия Прима ЕООД се преименува в
Работоспособни.бг ЕООД



БЛАГОДАРЯ  ВИ  ЗА  ВНИМАНИЕТО!


