
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европалык Союз 
 

CANDY 
 

Долбоорду аткаруучу  
Hilfswerk Austria International 
 

 Кошумча маалымат алуу үчүн 
кайрылыӊыздар: 

Европалык Союз европалык 27 өлкөнү алардын 

жарандарын тынчтыкты камсыздоо жана өнүктүрүү 

максатында тыгыз байланышта бириктирүүнү жалпы 

экономикалык, саясий жана социалдык максаттарынын 

негизинде жүргүзөт. 

Европалык Комиссия (ЕК) Европалык  Союздун 

аткаруучу органы болуп саналат. 

 
Европалык Комиссия Борбордук Азиядагы беш өлкө 

(Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменстан жана 

Өзбекстан) менен эки тараптуу жана аймактык деӊгээлде 

кызматташат     

   

 «Борбордук Азия - Инвест» программасы  Борбордук 

Азия үчүн 2007-2013-жж. Регионалдык стратегия 

алкагында 2007-жылы  кабыл алынган,   

 

 «Борбордук Азия - Инвест» программасынын максаты 

– жеке секторду өнүктүрүү менен Борбордук Азия 

өлкөлөрүндө жакырчылык деӊгээлин төмөндөтүү.  

 Негизги көӊүл чакан жана орто бизнес ишканаларын 

өнүктүрүүгө, ошондой эле алардын дүйнөлүк экономикага 

таасирин акырындап интеграциялоого бурулат. 

 

 

 Европалык  Комиссиянын КРдагы  өкүлчүлүгү: 

Дареги: Бишкек шаары, Абдымомунов көчөсү 236 

Тел:   +996 (312) 901260                   

Факс: +996 (312) 901266 

 

Вебсайт: www.ec.europa.eu 

 

Лифлет Европалык Союздун каржылоосунун 
колдоосунда «Борбордук Азия-Инвест» 
программасынын экинчи фазасынын алкагында 
иштелип чыккан жана таркатылган. Бул 
басылмадагы пикирлер  Европалык Комиссиянын 

пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.  

  

 

Долбоорду каржылоочу  
Европалык  Союз  
 

 Европалык Союздун программасы  
“Борбордук Азия – Инвест II” 

  Hilfswerk Austria International Тажикстандагы 

өкүлчүлүгү 

Дареги: Душанбе шаары,  М Турсунзаде көчөсү 156 

Тел:   (+992) 372 28 93 85 

Электр. почта: aslanov@hilfswerk.tj  

Веб сайт: www.hilfswerk.tj  

 

 Тажикстан Илимий-техникалык 

интеллигенцияларынын Ассоциациясы 

Дареги: Худжанд шаары, Ленин көчөсү 85 «а» 

Тел: (+992) 3422 6 24 32  

Факс: (+992) 3422 6 45 67 

Электр. почта: asti@sugdinter.com    

Веб сайт: www.asti.tj   

 

 Тажикстан Республикасынын чакан жана орто 

бизнесинин улуттук Ассоциациясы 

Дареги: Душанбе шаары, Рудаки проспекти 21  

Тел: (+992 37) 221-26-78; (+992 44) 610-26-78 

Электр. почта: info@nasmb.tj, nasmb-tj@yndex.ru  

Веб сайт:  www.namsb.tj  

 

TES – Кыргызстан борбору 

Окутуу жана кеӊеш берүү боюнча борбор . 

Дареги: Кыргызстан,Ош шаары, Петров көчөсү 33 Е 

Тел: (+996 3222) 5 42 26,  4 32 53, 4 31 98.  

Электр. почта: tes@tes-centre.org   

Веб сайт: www.tes-centre.org  

  

АППК Кыргызстан мөмө-жашылчалар ишканаларынын  

Ассоциациясы   

Дареги: Кыргызстан, Бишкек шаары, Тоголок-Молдо 

көчөсү 60,315. 

Тел: (+996 312) 46 27 44  

Электр. почта: fruit@elcat.kg   

Веб сайт: www.afve.org   
   
    

 

Жаӊгак, кургатылган жемиш жана балды 

кайра иштетүүчү  Борбордук Азиядагы 

кичи жана орто ишканаларды өнүктүрүүгө 

интеграцияланган мамиле 

 

 
 

 

Долбоор 
Hilfswerk Austria International 
тарабынан аткарылууда 
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 Борбордук Азияда кайра иштетүүчү сектордун ар тараптуу  өсүшүнө салым 

 

Hilfswerk Austria Internationalдын 

Тажикстандагы өкүлчүлүгү өнөктөштөр менен 

бирдикте «Жаӊгак, кургатылган жемиш жана балды 

кайра иштетүүчү кичи жана орто ишканаларды 

өнүктүрүүгө интеграцияланган мамиле» долбоорун 

аткарууда. Долбоор «Борбордук Азия –Инвест» 

программасынын экинчи фазасынын алкагында 

Европа Союзунун колдоосунда каржыланууда. 

Долбоордун максаты Борбордук Азиядагы кайра 

иштетүү секторун КОИ сунуш кылган 

кызматтарынын сапатын жакшыртуу үчүн 

адистештирилген бизнес-ортомчу уюмдардын 

потенциалын бекемдөө жана Борбордук Азиянын 

аймактык интеграциясын дүйнөлүк рынокко 

чыгаруу   болуп саналат. 

ДОЛБООРДУН МАКСАТТУУ ТОБУ: КОИ 

сектору, айыл-чарба ортомчулары, керектөөчүлөр, 

профессионалдык ассоциациялар, фермердик 

бирикмелер, кайра иштетүүчүлөр жана сатуучулар 

ассоциациясы  

МАКСАТТУУ АЙМАК 

Тажикстан: Согд облусу 

Кыргызстан: Баткен жана Ош облусу: 

Байланыш түзүү: Өзбекстан, Казакстан жана 

Туркменистан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    

 

 

 

 

 

 

Долбоордун алкагында өнөктөштөр менен бирдикте бир 

катар материал жана окуу колдонмолору иштелип чыгууда: 

- жаӊы жана кайра иштетилген продукциялар үчүн импорт 

жана экспорт процедуралары;  

-  аймактык жана Европа рынокторуна чыгуу кыска 

маалыматтык; 

-  рыноктун түзүмү жана  тамак аш кайра иштетүүчү КОИ 

үчүн  продукцияны ; 

-   органикалык продукцияны өстүрүү мүмкүнчүлүктөрү 

боюнча технико-экономикалык негиз; 

- Согд облусундагы сапат белгиси бар колдоо борборлору 

жана экспедитордук компаниялар боюнча маалымат 

китепчеси; 

- менеджерлер үчүн Тамак-аш Коопсуздугу боюнча окуу 

программа жана материалдар;  

- өрүк, алхор, жүзүм жана жаӊгак өстүргөн фермерлер үчүн 

Global GAP боюнча  колдонмо. 

  

 

 

 

 

 
 
 

Долбоордун иш-аракетинин алкагында максаттуу 

товарлар үчүн тамак-аш продуктыларынын 

коопсуздугу жана сапатынын эффективдүү 

стандарттары  

 

Ал стандарттар кургатылган жемиш, жаӊгак жана 

балды кайра иштетүүчүлөргө кирешелүү жакынкы 

жана алыскы рынокторду ачуу менен бирдикте 

керектөөчүлөрдү коргоп, жогорку сапаттагы 

продукцияны алдыга жылдыруу үчүн Global GAP, 

HACCP и ISO 220000ге негизделет.   

 

Долбоор Европа Союзу жана Орто Азия соода 

өкүлчүлүктөрүнүн ортосунда тыгыз кызматташууну 

түзүүгө жардам берет. 

 

Тамак-аш кайра иштетүү тармагы Орто  Азиядагы 

өзгөчө маанилүү сектор жана айыл жергесиндеги 

калкты жумуш менен камсыз кылууда жогорку 

потенциалы бар экенине биз ишенебиз. 

 
 

 

Долбоор эл аралык жана жергиликтүү өнөктөштөрдүн чогуу иш 

алып баруусу менен аткарылуда: 

 

 

 

АНТИ-Тажикстан илимий-техникалык  

интеллигенцияларынын  Ассоциациясы  

  

  

 

НАМСБ- Тажикстан Республикасынын  

чакан жана орто бизнес улуттук     

Ассоциациясы   

 

 

TES – Кыргызстан Борбору 

 

 

 

АППК-Кыргызстан мөмө-жемиш    

ишканаларынын Ассоциациясы  

 

WIFI–Австрия Соода Палатасынын   

 алдындагы Экономикалык таасир этүү    

институту   

 

АДЖУ “Тадбиркор Аёл” – Өзбекстан    

ишкер Аялдарынын Ассоциациясы  

 

  

 

НАП –  Казахстан Республикасынын көз   көз 

карандысыз ишкерлеринин 

Ассоциациясы 

 

Түркмөнстан өнөр жайчыларынын    жана 

ишкерлеринин Союзу 

 

Долбоорду  

Австрия өнүктүрүү Агенттиги 

  - ADA бирге каржылайт 

 

 

 

Долбоор 
Өнөктөштөр                                                               

 

Hilfswerk Austria International  
 

Австрия эл аралык, мамлекеттик эмес жана  

кайсыл бир дин таанууга таандыктыгы чектелбеген 

уюм. Ал өз ишин 2001-жылы Тажистанда баштаган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


