
2012 

Фото галерия   

към Отчет 



На 26 юли 2012 г. 

Министерски съвет 

отново призна БТПП за 

представителна 

организация на бизнеса. 





Райчо Илиев, представител на БТПП в Република Южна Африка, 

11.01.2012 



•!  

БТПП и Виенският икономически форум подписаха  

меморандум за разбирателство, 19.01.2012 



Шийла Камерър, Посолство на ЮАР, 30.01.2012 



БТПП: Бихме желали да 

видим цялата българска 

икономическа среда 

привлекателна, приятелски 

настроена към всеки 

инвеститор,  01-02-2012 



Бизнес семинар „Малави – възможности за търговия, 

туризъм и инвестиции”, 24.02.2012 



 

 

Информационна среща за представяне актуалното 

състояние на икономиката на Израел,  21.02.2012 



Константин Димитров, 

извънреден и пълномощен посланик на Република 

България в Обединеното кралство Великобритания и 

Северна Ирландия, 29.02.2012 



•!  

Президентът Росен Плевнелиев участва в редовно заседание на Управителния съвет на БТПП, 07.03.2012 





•!  

Ингрид Шикова председател на Евроклуба при БТПП - Европа е 

състояние на духа, 12.03.2012 



•!  

76 български фирми имат търговски представителства в 

Русия, 21.03.2012 



•≠ 

Среща с представители от гр. Лисбърн, Северна Ирландия, 28.03.2012 



•!  

БТПП участва в урок по предприемачество в 23 СОУ София, 22.05.2012 



Европалати, Брюксел, 31.05.2012 







Антонио Пеналоса 



•!  



•!  









Семинар „Как да правим бизнес с Китай“ 



АОБР - Общо събрание 



•!  

Георги Стоев – зам.-председател на БТПП, с почетна диплома от  

министъра на външните работи на Япония,  23.08.2012 



•!  

Среща в БТПП със СТИВ – Швейцария – г-жа Анета Груйчева, 28.09.2012 



•!  

Форум във Федерацията на индийските търговско-промишлени палати,15.10.2012 



•!  



•!  

Действащи и пилотни проекти на GS1 представиха на форум в Букурещ, 

17.10.2012 г. 



•!  

Премиерите на България и Албания приветстваха Българо-албански 

бизнес форум, 23.10.2012 



•!  

Нов търговски съветник на Япония,  26.10.2012 



•!  

Бюджет 2013: Колкото повече харчи държавата, толкова повече ще е корупцията, 

02.11.2012 



•!  

200 години от първото сдружение на търговците в България, 05.11.2012 



•!  

БТПП на Южноафрикански бизнес форум, 08.11.2012 



•!  

БТПП продължава да е партньор на Световната банка, 

15.11.2012 



•!  

Произведено в България - мощен маркетингов инструмент за фирмите-участници, 

19.11.2012 



•!  

Продължава партньорството между Столична община и БТПП, 

21.11.2012 



•!  

Компании от Испания обсъждат с българските власти, 21.11.2012 



Посещение в детски дом “Св. Ив .Рилски” за деца лишени от родителски грижи 








