
      БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
 

ПОКАНА 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
Българската търговско-промишлена палата организира бизнес делегация, придружаваща 

президента на Република България Георги Първанов, по време на официалното му 
посещение в Русия в периода 4 – 6 февруари 2009 г. 

По време на посещението ще се проведе бизнес форум с фирми от Русия. Съществува 
традиционен интерес за контакти с български фирми, произвеждащи и търгуващи с: 
химически продукти (фармацевтика и козметика), гроздови вина, арматурни артикули, части за 
автомобили и кари, машини и апарати, селскостопански и хранителни продукти, минерални 
продукти и горива, суровини, материали, изделия на машиностроенето, електротехниката и 
електрониката. 

Предвартелната програма на посещението включва: 
4 февруари - сряда 
11,00 ч. – пристигане на летище София, правителствена зала 
12,25 ч. - отпътуване за Москва с правителствен самолет 
16.00 ч. – пристигане на летище Внуково 2, Москва 
- настаняване в хотел  
5 февруари – четвъртък 
- бизнес и туристическа програма 
6 февруари – петък 
– провеждане на Българо-руски бизнес форум с участието на  
   президента Георги Първанов 
- след обяд - отпътуване за София 

След уточняване ще бъдете информирани за подробностите по програмата.  
Условия за участие в пътуването: 1350 евро - за преки членове на БТПП* 

1400 евро - за асоциирани членове на БТПП; 1430 евро - за фирми които не членуват в БТПП 
* платили годишния си членски внос за 2008 год. 

Сумата включва: самолетен билет, 2 нощувки, вътрешен транспорт, организационна 
такса, виза, медицинска застраховка.  

За да се включите в бизнес делегацията, моля попълнете и изпратете приложената 
регистрационна карта до 22 януари 2009г. на e-mail: interdpt@bcci.bg или факс: 02/ 987 32 09. 
Списъкът на участниците в бизнес делегацията ще бъде утвърден от Администрацията на 
Президента. 

С цел издаване на виза за Русия, моля да предоставите до 23 януари в БТПП, 
задграничен паспорт, цветна снимка 4х5 см.р попълнена и лично подписана визова анкета. 

Заплащането трябва да бъде направено до 22 януари 2009г.  
по банков път  
БУЛБАНК  
в евро: IBAN: BG97 UNCR 7630 1200 3081 16 
            BIC код: UNCRBGSF 
в лева: IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 
             BIC код: UNCRBGSF 
 

или в брой  
на касата на БТПП,  
ул. Искър 9, София. 
 

Данни за данъчна фактура: 
БУЛСТАТ............................................................. 
Идент.№ по 
ДДС.................................................. 
МОЛ......................................................................

За повече информация и контакти:  
Бизнес център, БТПП,  
тел. 02/ 811 74 89, 811 74 21 
факс: 02/ 987 32 09,  
e-mail: interdpt@bcci.bg  

С уважение 
 
Тодор Стайков 
Зам.председател, БТПП 


