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Българската търговско-

промишлена палата в помощ 

на бизнеса
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Как работим в извънредното положение?

- 28 Регионални търговско-промишлени палати / камари

- Обслужване от дистанция и на място

- Мерки за сигурност на служителите и посетителите

- Постоянен диалог с Правителството за ограничаване на щетите за 

икономиката

Предложен пакет от мерки във връзка с негативното влияние на 

КОВИД-19
- Към настоящия момент някои от тях са взети под внимание от 

правителството. 

- За БТПП приоритетна мярка продължава да бъде гарантираното 

придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се 

възпрепятства износа и вноса на всякакъв вид стоки между държавите. 

- Регулярно обновяваме предложенията си към правителството след 

консултации с регионални структури, браншови организации и международни 

партньори. 



Електронни и дистанционни услуги
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 Онлайн услуги на Търговския регистър на БТПП

Приемане и издаване на документи за:

- нова регистрация на фирми, сдружения, и др.;

- регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица;

- промени и актуализиране на регистрираните обстоятелства;

- издаване на сертификат с данни от Търговския регистър за актуалния 
статут на регистрираното лице,

- Сертификати за произход на стоки

- АТА карнет

За допълнителна информация: Здравка Георгиева, тел. 02 8117 476, 
мейл: Z.georgieva@bcci.bg

 Услуги на БТПП за превод, заверка и легализация на документи 

За допълнителна информация: Маргарита Дамянова, тел. 02 8117 477, 

02 8117 479 мейл: m.damyanova@bcci.bg

mailto:Z.georgieva@bcci.bg
mailto:m.damyanova@bcci.bg


Сертификати за фосмажор за неизпълнение на 

договори заради КОВИД-19

 В съответствие с международната практика и в качеството си на 

независима организация член на Международната верига на 

търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. 

международни организации и институции, Българската 

търговско-промишлена палата издава сертификат за форсмажор. 

 Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от 

отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на 

търговска сделка, причинено от "непреодолима сила".

За допълнителна информация: Росица Спасова, тел. 02 8117 551, 

мейл: R.Spassova@bcci.bg
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 Оценка на иновационен капацитет, подходяща за:

• Фирми развиващи иновации на ниво продукти/услуги/процеси/ 
технологии/бизнес модели с 10ъ- 250 служители и минимум тригодишна 
история;

Ваучери за безплатно получаване на услугата ще бъдат предоставени на 
първите фирми, които заявят интерес.

За допълнителна информация: мейл: ееn@bcci.bg, тел: 02 8117 515/505.

 Намиране на бизнес партньори от цял свят

Над 160 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят 
са публикувани в база данни с оферти за бизнес сътрудничество на сайта 
на БТПП.

За допълнителна информация: тел.: 02 8117 421, мейл: irelations@bcci.bg

 Електронен каталог БГ Баркод www.bgbarcode.bg

Производители и притежатели на търговски марки от различни сектори 
могат да въвеждат информация за своите продукти.

За допълнителна информация: Велин Кърчев, тел.: 02 8117 439, 
mail: velin.karchev@gs1bg.org

mailto:ееn@bcci.bg
mailto:irelations@bcci.bg
http://www.bgbarcode.bg/
mailto:velin.karchev@gs1bg.org


Съвет по инвестиции към БТПП

 Членове

- Частни инвеститори

- Инвестиционни фондове

- Банки

- Финансови институции

- Държавни и общински фондове и агенции за инвестиции 

- Организации, свързани с инвестициите

 Дейности 

- Представяне на финансови и инвестиционни продукти

- Представяне на инвестиционни проекти

- Разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета

- Съдействие за сключване на сделки между членовете 

- Организиране и участие в семинари и форуми

 За контакти: Владимир Томов, Председател на Съвета по инвестиции 

и член на УС на БТПП, Тел.: +359 899 707475, 

e-mail: tomov@intrac-investment.com, vladimir.tomov1@abv.bg
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  · BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Следете новините за бизнеса

в електронния бюлетин Инфобизнес и 

на www.bcci.bg


