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Възможности за 

финансиране 
 

 

Съвместен уебинар  

 

на Съвета на браншовите организации  

и Съвета по инвестиции   

към Българската търговско-промишлена 

палата 
 

София, 16.09.2020 

 



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 

- Разработване и 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 
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Членове на Съвета по инвестиции към БТПП 

 

 

  

  -Tokuda Bank, www.tcebank.com  

- International Bank for Economic Cooperation, Moscow , www.ibec.int  

- Hristo Stoyanov,  European Investment Fund,  www.eif.org 

- Morningside Hill Capital Management, www.morningsidehill.com 

- Innovation Starter Box, www.innovationstarterbox.bg 

- Municipal Guarantee Fund for SME at the Sofia Municipality,  www.ogf-sofia.com 

- Sofia Investment Agency,  part of the Sofia Municipality,  www.investsofia.com 

- EOS Matrix Ltd, http://bg.eos-solutions.com/  

- DCA, part of B2HOLDING,  www.b2holding.no  

- Intrac Ltd., www.intrac-investment.com  

- BIG BEN 96 LTD, www.trivia-hotel.com   

- Zebrano Ltd.,  www.ola-bg.com 

- Centralna Energoremontna Baza EAD,  www.cerb.bg   

- Paralax Life Sciences, www.paralaxlife.eu 

- CCI Bulgaria Korea, www.ccibulgariakorea.org 

- APAC between China and CEEC www.china2ceec.org  

- EIRC Foundation,  www.eirc-foundation.eu  
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Съвет по инвестиции към БТПП 
Съдействие за стратегическото развитие на МСП  

 Анализиране на фирмената стратегия и предложение за подобряване 

и преструктуриране 

 Финансов  анализ,  прогнозиране и бизнес планиране 

 Стратегия за намиране и за излизане на нови пазари 

 Анализ и оценка за увеличаване на производствения капацитет и 

обхвата на продуктите 

 Анализ при въвеждане на нов продукт или услуга 

 Анализ на необходимостта от инвестиции и разработване на 

инвестиционен проект 

 Привличане на външно финансиране/инвестиции за развитие на 

фирмата 

 Финансови продукти за излизане на други пазари 
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Електронни и дистанционни услуги от БТПП 
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 Онлайн услуги на Търговския регистър на БТПП 

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

 

 Консултации и услуги за превод, заверка и легализация на документи  

За контакт: Маргарита Дамянова, тел. 02 8117 477, мейл: m.damyanova@bcci.bg 

  

 Оценка на иновационен капацитет на МСП 

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

 

 Намиране на бизнес партньори от цял свят 

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

 

 Електронен каталог БГ Баркод www.bgbarcode.bg 

За контакт: Велин Кърчев, тел.: 02 8117 439, mail: velin.karchev@gs1bg.org 
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     БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  ·  BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

Следете новините за бизнеса 

на www.bcci.bg 

http://www.bcci.bg/


     БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  ·  BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

Изпращайте своите допълнителни въпроси  

на g.dimitrova@bcci.bg 

 

За контакт: Владимир Томов,  

Председател на Съвета по инвестиции, 

Тел.: +359 899 707475,  

e-mail: tomov@intrac-investment.com, vladimir.tomov1@abv.bg 
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