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Предлагани аутсорс услуги

▪ ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С 
ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

▪ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

▪ ТРУДОВА МЕДИЦИНА

▪ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

▪ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА 
СРЕДА

▪ МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

➢ Аутсорсингът на бизнес процеси и услуги играе
ключова роля в над 45% от компаниите в България.



Кои сме ние

„Ай Ен Пи България“ ЕООД е дружество с млад, сплотен и енергичен екип, което предлага
действителни решения за Вас и Вашия бизнес. Ние сме лидер в аутсорсинга на специфични 
дейности.

Ние предлагаме услуга, която не е просто релация между изпълнител - възложител, а 
дългосрочно партньорско взаимоотношение, за да приведем в съответствие  вашия бизнес и да Ви 
предпазим от нормативни нарушения.



1. Управление на дейностите по поддържане и технически надзор на съоръженията с повишена опасност;

2. Управление на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд;

3. Управление на дейностите по трудова медицина;

4. Управление на поддържащите функционални задължения, свързани с пожарна безопасност;

5. Митническо подпомагане:

- Извършване на одит за установяване на несъответствия в митническото и акцизно законодателство;

- Съдействие за получаване на митнически решения по МКС, в това число ОТИ и ОИП;

- Подготовка на дружеството за придобиване на митнически статус ОИО и ОИ;

- Определяне на коректни тарифни кодове за внос/износ и др.

6. Проектиране и извършване на авторски надзор при изграждане на газови, отоплителни, климатични

и/или вентилационни инсталации и съоръжения.

7. Подпомагане на транспортната дейност:

- Извършване на одит на транспортната система на дружеството и структурата й, с цел оптимизиране на

разходи и подобряване на дейността.

Какво предлагаме



Прехвърляне на нормативната отговорност 
към Outsourcing компанията

Получаване на навременна информация за 
нормативни промени и необходимост от 
предприемане на действия.

Прехвърляне на поддържащите 
функционални задължения към Outsourcing 
компанията.

Спестявания от фонд работна заплата, бонуси, 
социални придобивки и др.

Постигане на по-голяма гъвкавост по
отношение на използване на ресурсите
(човешки, материални, финансови и др.)

Пренасочване на спестените ресурси към
ключови дейности.

Капиталови ползи и възможни парични 
потоци във фирмата след продажба на 
ненужни активи.

Повишаване на фирмената 
конкурентоспособност.

Предимства на аутсорсинга на дейности и услуги

Получаване на качествени услуги и 
консултации.

Получаване на външни специалисти, които 
нормално компанията не може да си 
позволи.



Перспектива за трансформация на бизнеса   
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Финансово изражение след аутсорсинга на 
дейности и процеси
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административни нарушения
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