БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Ви желае Весела Коледа и Щастлива Нова 2021 Година !

27-ми ГОДИШНИ НАГРАДИ
14 декември 2020

Уважаеми членове и партньори,
Обръщам се към вас в знаковата за Българската търговско-промишлена палата 2020-та година, в която
отбелязваме своята 125-годишнина.
За 27-ми път ви представяме Годишните награди на БТПП. Преградите, поставени от извънредната ситуация,
не са основание да не отдадем дължимото на всички, които заедно с нас в трудните условия на изминалата
година полагаха усилия за по-добро представяне на българските фирми, за по-успешно икономическо развитие
на страната ни, за разширяване участието на България в международното разделение на труда.
Затова се радваме да ви представим компаниите – лидери в класацията на Палатата „Топ 100 фирми, водещи в
икономиката на България“ през 2019 г., определени на база международно признати обективни критерии.
В класацията по традиция участваха и регионални търговско-промишлени палати (камари), браншови
организации, посланици и търговски представители на чужди държави, акредитирани за България, както и
представители на службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина. Своето място в
класацията намериха медия и журналист.
Още много са фирмите и партньорите, които заслужават нашето признание, но не можем да отличим
всички, които дадоха своя принос за икономическата среда в България и дейността на Единната система на
българските търговско-промишлени палати.
Тази година отличихме и нашия дългогодишен партньор – Университет за национално и световно стопанство,
по повод 100 години от създаването на най-големия бизнес университет в България.
Благодарности към всички вас, положили усилия за подобряване на бизнес средата в изключително трудните
икономически условия. Благодарности и към нашите партньори - ИКАП България ЕАД и Company Guru,
които със своята експертиза придадоха допълнителна стойност на усилието на БТПП да отличи водещите
компании в България.
Цветан Симеонов
Председател на УС на БТПП

Годишни награди
бронзова статуетка “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

отличено на ПЪРВО място в категория ”Топ 100 Фирми, класирани по
изменението на приходите, максимална печалба и максимална рентабилност на активите,
собствения капитал и приходите от продажби през 2019 г. (комплексен показател) ”

СИМВОЛИ АПЛИКЕЙШЪНС ООД

отличено в категория ”Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите
и максимална печалба на приходи и на собствен капитал през 2019 г. (комплексен показател)”

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - Враца

отличена на ПЪРВО място в категория ”Регионални търговско-промишлени палати (камари)
в системата на БТПП - за принос при постигане целите и задачите на БТПП”

АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ
отличена на ПЪРВО място в категория ”Браншови организации за принос при постигане целите и задачите на БТПП”

СТИВ на Република България в Украйна
Киев
С. Софрониев

отличена на ПЪРВО място в категория ”СТИВ - за заслуги към развитието на
търговско-икономическите отношения между двете страни, за приноса им за
увеличаване на българския износ в чужбина и чуждите инвестиции в Р. България,
както и за постигане на целите и задачите на БТПП”

Одеса
Н. Димитров

Н. Пр. г-жа Беа тен ТЪШЪР
Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България

За заслуги към развитието на дипломатическите отношения
между Република България и Кралство Нидерландия,
и за приноса в постигането на целите на БТПП

г-н Теодосиос ВАЛЛАС

Пълномощен министър по икономически и търговски въпроси
Посолство на Република Гърция в Република България

За изключителния му принос за активиране на
икономическото сътрудничество между България и Гърция

Годишни награди
ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
АЛФА И ЗЕТ ООД

отличено на ПЪРВО място в категория ”ТОП 100 Фирми,
класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2019/2018 г.”

БЕПРО ЕАД
отличено в категория ”ТОП 100 Фирми, класирани по
максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2019 г.”

СВИЛОЗА АД
отличено на ПЪРВО място в категория ” ТОП 100 Фирми,
класирани по изменението на печалбата 2019/2018 г.”

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
отличено на ПЪРВО място в категория “Mедия”
за обективно представяне ролята на БТПП, за отразяване на позициите на членовете й по актуални
проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на БТПП

Ганиела Ангелова
журналист в Bulgaria ON AIR

отличена на ПЪРВО място в категория “Журналист” за обективно отразяване на позициите
на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за
проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита

АГРАНА ТРЕЙДИНГ ЕООД

съвместна награда на
БТПП и ИКАП България

отличено на ПЪРВО място в категория
“Най-голям ръст в кредитния рейтинг на компаниите”

Медийни партньори

БТПП, 1058 София, ул. Искър, 9; тел.: (02) 8117 400, факс: (02) 987 32 09; e-mail: bcci@bcci.bg, web: www.bcci.bg

