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Частна българска преводаческа компания с 10 служители и 
над 1000 професионални преводачи и консултанти на 
свободна практика.  
25 годишна история 
980 000 преведени страници  
Устен превод на 4 200 събития в България и чужбина  
Повече от 50 езикови комбинации

Кои са Интерланг? 



ЦЕННОСТИ 

ОТДАДЕНОСТ 
КАЧЕСТВО 
ЕКСПЕРТИЗА 
ЕКИПНА РАБОТА 
НАДЕЖДЕН И ПРЕДВИДИМ  ПАРТНЬОР 

ВИЗИЯ 
ИНТЕРЛАНГ ДА Е ГЛОБАЛЕН ДОСТАВЧИК НА 
ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕВОД НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

МИСИЯ 
ДА ПРЕДОСТАВЯ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ 
УСЛУГИ И ДА ДОПРИНАСЯ ЗА УСПЕХА НА 
БИЗНЕСА НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ  



ЧЛЕНСТВА И СЕРТИФИКАТИ

ISO 17100:2015 2020.CEMBG.0052; ISO 9001:2015 39561/20/S



През 2007 г. ИНТЕРЛАНГ получи отличието 

за най-силните марки на българския 

пазар Superbrands България 2007.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Годишните награди за отговорен бизнес 2021 
на БФБЛ. Получихме две отличия – за най-добра социална 
политика на малко и средно предприятие и специалната 
награда Engage за ангажираност на служителите ни със 
социална инициатива.

http://www.superbrands.bg/
https://www.bblf.bg/bg/sabitiya/1637/obyavihme-kso-shampionite-za-2021-a


ЦЕЛЕВА ГРУПА:  

ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  И ТЕХНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА. ИНТЕРЛАНГ ОСИГУРЯВА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАЖОВЕ В ЗАЩИТЕНА РАБОТНА 
СРЕДА И НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МЛАДЕЖИ С 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.  



-Партньори и тяхната роля 

1)Фондация “Светът на Мария” - професионални ментори 

и фасилитатори в провеждане на ателиета; стажантска 

програма за младежи с интелектуални затруднения. 

2)Национален алианс за социална отговорност , 

JAMBA,Сдружение "Аутизъм днес", спортен клуб Елит 

Рънинг, Джуниър Ачийвмент България, Айс-Оупън ЕООД, 

ASICS, Община Плевен 

3) Център за нестопанско право 

4)Работилница за граждански инициативи

http://mariasworld.org/bg/
https://naso.bg/
http://jamba.bg/
https://www.autismtoday-bg.eu/
https://eyesopen-bg.com/


Всяка година 10-те ни служители са 
ангажирани по 7часа на седмица за 12 
месеца = 3640 часа доброволчество, като в 
много дейности се включват и семействата 
им. 

•3640 часа доброволчески труд за 12 месеца;  
•~21 200 лева разходи на година за 
транспорт и логистика, материали за 
ателиета и обучения, превод на документи. 

Резултати



ЦЕЛ на подкрепяните социални каузи: Промяна на обществената нагласа 
към хората с интелектуални затруднения и създаване на приемаща и 
приобщаваща среда за тях. Чрез доброволчество, наставничество и 
професионални познания подкрепяме социални каузи и проекти със 
силно положително въздействие върху обществените нагласи

АНГАЖИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИ КАУЗИ 



РАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ



СЛЕД 3 МЕСЕЦА ОБУЧЕНИЕ - ЕКСПЕРТ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ



Как започна всичко през 1997 

• От какво имат нужда децата? Предмети или 
изживяване? 

Приемственост в екип? Лесно ли е?



Приемственост в екип? Лесно ли е?

• Жени B. - от дом за деца без родителска 
грижа до мениджър в DHL в Швеция



Организационни дейности и координация на над 120 доброволци за 7-
ми и 8-ми Плевенски маратон на Приятелството, детски крос FunRunKids 
за популяризиране на здравословния активен начин на живот и 
включването на хората с увреждания, Park + игри на открито. 
Привличане на спонсори; обезпечаването на наградите; превод на 
английски език сайта на събитията и всички официални покани и писма 
до посолства, институции, спонсори, официални гости както и 
официалната кореспонденция на румънски език с Румънско посолство и 
клуб Елит Рънинг



• 600+ Участници  
• над 14 националности;  
• Над 260 деца във FunRunKids  
• 100+ участници в 3к





Деца от Българската Асоциация за хора с 
интелектуални затруднения в Плевен активно 
участваха в кросовете на FunRunKids, в забавните 
игри на PARK+  и като доброволци. Те бяха много 
горди от своите постижения и принос.

Социално Въздействие и  
Благотворителни Постижения 1/2

http://www.apple.com
http://www.apple.com


Социално Въздействие и  
Благотворителни Постижения 2/2

• 1420 лева бяха набраните дарения през 2021 
година за каузата “Бягаме в Плевен за достъпна 
среда” за адаптиране на градската инфраструкура 
за нуждата на хора с увреждания. 

• 1966 лева през 2022 за създаване на арт 
терапевтичен център за работа с глина в БАЛИЗ



ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО С НПО



Взаимодействие 

Закон на привличането на Нютон: 
Всеки две тела във Вселената  
се привличат със сила

Епигенетика - Влиянието на реални събития върху 
генома доказва колко бързо може да се учи живата 
материя. Преживяването на емоция е в състояние да 
повлияе върху генната експресия. Следващо 
поколение - реакция от наши преживявания. 



Политиката на Интерланг е изградила на здрави 
основи среда базирана на ценности и отговорност на 
всеки от нас да допринесе за по-доброто общество, в 
което всички ние искаме да живеем 

ОТ НАС ЗАВИСИ 


