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Програма на срещата

• След последната ни среща

• Обществени поръчки, субсидии за жени предприемачи и др.

• Съществуващи бизнес възможности в България и САЩ

• Mohammed Elahi, Bureau of Economic Development of Cook county

• Представяне на:

• Connect Mortgage Corp, Димитре Димитров

• Bevared USA LLC- Ангелина Хоглунг

• RawNut Cakes  – Ели и Тони



Използване на сертифицирани предприятия за договаряне чрез възлагане на поръчка като изпълнител или 
подизпълнител. Текущите типове сертифициране са :

• Airport Concessionaire Disadvantage Business Enterprise (ACDBE)
• Business Enterprises owned by People with Disabilities (BEPD)
• Disadvantaged Business Enterprise (DBE)
• Minority Business Enterprise (MBE)
• Veteran Business Enterprise (VBE)
• Women Business Enterprise (WBE)

чрез
• Съвместно предприятие с MBE / WBE или DBE
• Подизпълнители 
• Закупуване на материали, които се използват при изпълнението на договор от един или повече MBE / WBE или 

DBE

https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/provdrs/cert.html
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/dps/Outreach/DPSDoingBusinessWiththeCityofChicago.pdf -
процес на обществени поръчки в Чикаго.

Обществени поръчки в Чикаго

https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/airport_concessionsdisadvantagedbusinessenterpriseacdbeordisadva.html
https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/business_enterprisesownedbypeoplewithdisabilitiesbepd.html
https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/airport_concessionsdisadvantagedbusinessenterpriseacdbeordisadva.html
https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/minority_and_womenownedbusinessenterprisecertificationmbewbe.html
https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/Certification_VBE.html
https://www.cityofchicago.org/content/city/en/depts/dps/provdrs/cert/svcs/minority_and_womenownedbusinessenterprisecertificationmbewbe.html
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/provdrs/cert.html
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/dps/Outreach/DPSDoingBusinessWiththeCityofChicago.pdf


САЩ- Какво е Challenge.gov

www.Challenge.gov

Инициативата Белия дом посветена на намаляване на бюрокрацията и 
ускоряване на иновациите от лабораторията до пазара.

Challenge.gov включва конкурсите обявени от над  100 федерални 
агенции. Това са идеи, творчески, технически и научни конкурси, в които 
федералните агенции на САЩ канят обществеността да помогне за 
разрешаването на различни проблеми.

http://www.challenge.gov/


Субсидии за бизнеси собственост на жени
Федерални

1. Федерални субсидии  - проекти за научноизследователска и развойна дейност или за 
предприятия в селските райони. Правителствените дарения обикновено трябва да се използват за 
цели, различни от разходите за стартиране или ежедневните разходи.
Grants.gov - база данни за безвъзмездните средства, финансирани от федералните организации, 
включително за малки предприятия. Трябва да получите номер DUNS и да се регистрирате в сайта.  

2. InnovateHER Challenge е подкрепено от SBA и Sara Blakely Foundation. Победителите може да 
спечелят до $70,000 грант. Продукти и услуги, които оказват въздействие върху жените и 
семействата (и имат потенциал да бъдат комерсиализирани). За субсидията се кандидатства първо 
в местен конкурс ( SBA’s map of host locations) и след това в конкурс организиран от SBA.

3. Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Programs
SBA предоставят субсидии на малките предприятия, които допринасят за федералното изследване 
и развитие.  Текущите възможности са на уебсайта SBIR. 

http://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html
https://www.challenge.gov/challenge/2017-innovateher-innovating-for-women-business-challenge/
http://www.sba.gov/
https://www.sba.gov/innovateher-map
https://www.sbir.gov/sbirsearch/solicitation/current


Субсидии за бизнеси собственост на жени
Щатско и местно ниво

WOMEN’S BUSINESS CENTERS- SBA спонсорира около 100 Women’s Business Centers.

ECONOMIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION
Economic Development Resources (Economic Development Administration) във всеки щат, 
които насърчават развитието на местната икономика. 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTERS
Small Business Development Centers предлагат безплатно бизнес консултиране , 
включително помощ при разработването на бизнес план, проучване на пазарите и 
намиране на финансиране.

https://www.sba.gov/tools/local-assistance/wbc
https://www.eda.gov/resources/
https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc


Eileen Fisher Women-Owned Business Grant Program - $100,000 в грантове на 10 бизнеса (3г) със 
социално или екологично въздействие.
Amber Grant създадена от Womensnet.com - $500 за 1 бизнес/месец. Веднъж годишно $1,000.
IdeaCafe Grant - $1,000 грант на малки бизнеси (не само за жени) 
Grants and Scholarships for Women база данни в GrantsforWomen.org. 
FedEx Small Business Grant (не е само за жени, но те са насърчени да участват) до $ 25,000 на 10 
малки предприятия годишно. Победителите също получават пари, които да използват за печатни и 
бизнес услуги на FedEx Office.
The Halstead Grant е малка бизнес субсидия за жени предприемачи (под 3 години) в бижутерската
индустрия. ($ 6000 долара + $ 1,000).
Open Meadows Foundation проекти, които насърчават равенството между половете, расовата и 
икономическата справедливост. $ 2000 помощ за проекти с не повече от $75 000 бюджет.
National Association for the Self-employed - Отпуска $4,000 за месец на малки предприятия, които 
могат да бъдат използвани за различни бизнес нужди, включително маркетинг, реклама и наемане 
на служители.

Субсидии за бизнеси собственост на жени
Неправителствени

http://www.eileenfisher.com/EileenFisher/company/grants/Women_Owned_Businesses/Women_Owned_Business_Grant_Guidlines.jsp
https://ambergrantsforwomen.com/get-an-amber-grant/
http://www.businessownersideacafe.com/business_grants/index.php
http://www.grantsforwomen.org/
https://smallbusiness.fedex.com/grant-contest.html
https://grant.halsteadbead.com/Application/
https://sites.google.com/site/openmeadowsfoundation/
https://www.nase.org/Membership/Benefits/Growth_Grants.aspx


Потенциални бизнес идеи

Възможности в САЩ:
• Адвокатски услуги и/или Консултации в САЩ и България, обслужващи директно гражданите 

тук в САЩ относно техни сделки, представляване пред институции, имоти, и др.
• Американско-българска експортна къща за малки и средни предприятия 

Възможности в България:
• Инвестиционни ресурси от ЕС, ЕБВР, СБ, ББР, ЕИБ, Европейския фонд за стратегически 

инвестиции.
• Хосписи.
• Медицински туризъм.
• Изграждане на мотели и франчайзи на американски мотел вериги в България за обхващане 

на транзитния трафик от пътуващи за Турция и Гърция.
• Експортно ориентирано животновъдство.



Teodora Boteva

500 N Michigan Ave, suite 600, Chicago, IL, 60611
Office: +1 (312) 396-4078
Mobile:+1 (312) 383-8889

e-mail: t.boteva@mi.government.bg
www.mi.government.bg


