
 
 
 
              КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА “КРАИЩЕ” 
 
 
 
 
     Дружеството е създадено през 1997 г., като в началото се занимава 
предимно с маркетингова и търговска дейност, както и с организиране на 
търговски изложения в страната и чужбина. 
     По същото време започва интензивно сътрудничество с Института за 
малък и среден бизнес и осъществява консултантска дейност на високо 
професионално ниво практически във всички области на деловата 
активност. Изработва както различни продукти в областта на маркетинга 
на пазари, стоки и услуги, така и концепции за корпоративно развитие, за 
управление на човешките ресурси, патентно-лицензионна политика на 
корпоративно равнище и други.  

     От 2003 година дружеството започва работа по изготвяне на проекти по 
Предприсъединителните фондове, а от 2007 година и по Структурните и 
Кохезионния фонд на ЕС.  

     През 2006 - 2007 г. печели 5 проекта по Иновационния фонд към 
Министерство на икономиката и енергетиката. 

     Работи успешно по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество, 
Конкурентоспособност, Човешки ресурси, Безопасни условия на труд в 
химическата промишленост. В тези програми има спечелени 18 проекта. 
     През октомври 2007 година започва работа по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, където има спечелени над 55 проекта.  
     През януари 2008 година консултантска фирма “Краище” участва в ОП 
„Конкурентоспособност на българската икономиката”. По тази Оперативна 
програма дружеството има 28 спечелени проекта по двете схеми - 
„Международни стандарти” и „Технологична модернизация”. 
     От 2008 година започва работа и по ОП „Околна среда”. Дружеството е 
разработило проекти за значими обекти и интегрирани водни цикли за 
различни селища в страната. Три от проектите вече са спечелени, няколко 
очакват одобрение от МОСВ. Несъмнен успех на разработващите екипи 
към консултантска фирма “Краище” е фактът, че два от тези проекти са 
оценени като най-добрите за цялото време на тази Оперативна програма. 



     От 2008 година “Краище” ООД работи и по ОП „Регионално развитие”, 
където има 13 спечелени проекта. Сред основните партньори на 
дружеството са общините: Созопол, Камено, Приморско, Перник, 
Ихтиман, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Бяла, Борово, Ценово, 
Сливо поле, Хисар, Първомай, Павел Баня, Карлово, Казанлък. 

Общият консултантски рейтинг на дружеството по подадените и 
одобрени проектни предложения надхвърля 82%.  

     Особена гордост за експертния капацитет на консултантската фирма са 
обобщените резултати от досегашната работа по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. В различните сесии проектите на “Краище” ООД са 
класирани на първите 6 места! В преобладаващата част от преминалите 
досега сесии консултантския рейтинг на дружеството по тази програма е 
100%, а сумарният консултантски рейтинг е 98,73%.  

     Тези резултати са постигнати чрез мобилизирането на високо 
квалифицирани специалисти от различни отрасли на науката и практиката 
и като естествен резултат от професионално и задълбочено отношение 
както към финансиращите програми, така и към потребностите на 
клиентите, към проблемите на българския малък и среден бизнес. 

     Консултантски център на „Краище” ООД работи с изключителен успех 
по програмите: 

v ФАР – „Конкурентоспособност”, 
v ФАР – „Развитие на човешките ресурси”, 
v ФАР–„Здравословни и безопасни условия на труд в 
химическата промишленост”, 

v ОП „Развитие на човешките ресурси” 
v ОП „Конкурентоспособност”, 
v ОП „Регионално развитие”,  
v ОП „Развитие на селските региони”, 
v ОП „Околна среда”. 

 
 
     Заедно с това дружеството осъществява мащабно сътрудничество по 
търговско представителство с фирми от България, Македония, Сърбия, 
Русия, Германия, Швейцария и други страни.  
     С някои от тях отношенията са на изключително търговско 
представителство, с други на привилегировано представителство.  
Наред с това активно се използва и класическата форма на договора за 
поръчка, в рамките на който се извършват и дейности по инцидентно 
търговско, правно и общо икономическо представителство. 



     Представител за регион Сливен на консултантска фирма „Краище” е 
Агенция Сливен. 
     За контакти: agencia_sliven@abv.bg;  
     тел: +359 886 43 89 12; +359 897 24 85 60; 044 580 132 
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