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МИСИЯ  

БРТПП оказва всестранното съдействие за разширяване на търговско-
икономическото и научно-техническото сътрудничество между 
стопанските организации на Република България и Руската Федерация  

 

УЧРЕДЯВАНЕ 

БРТПП е създадена преди 30 години – през  м. септември 1988г., с основни 
учредители   Българската ТПП и ТПП на Руската федерация , в 
специфичната форма на смесена търговска камара -  първата в България. 
На 4 февруари  1993г. Сдружение „Българо-Руска търговско-промишлена 
палата“ е регистрирано по ЗЮЛНЦ 

 

ЧЛЕНОВЕ 

БРТПП има над 180  члена към началото на 2019 – български и руски 
юридически лица, организации, физически лица 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



Икономически 
прагматизъм и 

реализъм 

ДЕЙНОСТ 

 Конкретна реализация на политиката, формулирана от националните 
палати 

 Българска търговско – промишлена палата  

 Търговско – промишлена палата на Руската Федерация   

 Практическа помощ за развитие на бизнеса на двете страни, в 
координация и сътрудничество с националните палати 

 Тесен фокус върху регионалното сътрудничеството и малкия и среден 
бизнес 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

Реализация на 
политиката, 

формулирана от 
националните ТПП 

Акцент върху 
регионалното 

сътрудничество, 
малкия и среден 

бизнес 



АКЦЕНТ ВЪРХУ РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Сътрудничеството с ТПП на РФ осигурява на българските 
предприемачи достъп до близо 180 териториални палати в 
субектите на Руската Федерация 

С над 30  руски регионални палати БРТПП  има действащи 
споразумения за сътрудничество 

БРТПП активно сътрудничи с представителствата на руските 
региони  в България - Обнинска ТПП, Пермска ТПП, 
Тамбовска областна ТПП   

БРТПП поддържа база данни с делови предложения на руски 
и български компании и съдейства в търсенето на бизнес 
партньорства  
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

БРТПП извършва дейността си с ценната  подкрепа на български и руски 
институции, ангажирани с  двустранните икономически отношения: 

44-то Народно събрание на Република България  
 Комисия по икономическа политика и туризъм  

 Група за приятелство България – Русия  

Междуправителствена българо-руска комисия за 
икономическо и научно-техническо сътрудничество 

Министерство на икономиката на Република България  
 Търговско представителство на Министерството на икономиката 

В Посолството на Република България в Руската Федерация  

 Център на промишлеността на Република България в Москва  

Посолство на Руската Федерация в Република България  
 Търговско представителство на Руската Федерация  в България 

Посолство на Република България в Руската Федерация  
 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



БРАНШОВО ПАРТНЬОРСТВО  

БРТПП поддържа ползотворни  
отношения  с браншови 
организации на бизнеса и с 
национално представителни 
работодателски организации  

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

 

БРТПП изпълнява важни функции: 
 Информира бизнеса за състоянието 

и предстоящото развитие  на 
двустранните отношения  

 Предлага мерки  и промяна на 
политиката, способстващи за 
развитието на двустранните връзки 

 6 

 : 

Асоциация на индустриалния 
капитал в България 
 

 Българска стопанска камара  

• Съюз на българския бизнес 

Съюз Произведено в България  

Централен кооперативен съюз 
– България  

 

Национално сдружение на 
българските спедитори 

Български съюз за митническо и 
външнотърговско обслужване  

Съюз на преработвателите на 
плодове и зеленчуци в България  

Камара на строителите в 
България  

Българска асоциация на 
туристическите агенции  



ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ 2017-2019:  ЗА 
БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ БИЗНЕС  ... И НЕ САМО 

 Българо – руски инвестиционен форум, 
19.10.2017 

Семинар „Митнически кодекс на  Евразийския 
икономически съюз“, 20.10.2017 

Бизнес представяне на АО Сардиния в ТПП РФ, 
Москва, 15.05.2018 

Българо – руски бизнес форум „Медицина и 
фармация – 2018“ , 13.06.2018 

Проект за създаване на лаборатория с руски 
симулатори във ВТУ "Т.Каблешков“, 
15.11.2018 

Кръгла маса на БРТПП „Туризъм – 2019“ , 15.02. 
2019  

 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



БРТПП – ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРО – РУСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ  
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



СЪТРУДНИЧЕСТВО С МОСКОВСКА ТПП  
 

През 2019г. е актуализирано Споразумението за сътрудничество с 
Московска ТПП 

 
С отчитане на  цифровизацията на икономиката и пренасянето на 

деловите взаимодействия в Интернет, БРТПП и МТПП договориха  
съвместно опериране на международната уеб-платформа 
„Бизнес Маркет“ за делови предложения на база търговските 
палати, разработена и поддържана от Московска ТПП  
 
 Платформата е каталог с оферти на бизнес услуги и стоки от 

различни категории с привилегии за членове на търговско-
промишлени палати  
 

 Основна цел на платформата  е да насърчи развитието на 
международните бизнес отношения чрез обмен на предложения от 
участващите компании. Операторите на сайтове във всеки регион са 
търговски камари. 

 
 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 
 



300+ 
Проверени 
организации 

14 ТПП 
Региони -  на 
Русия и 
задгранични 

2000+ 
Уникални потребители на 
седмица – бизнес 
ръководители 

 Каталог на стоки и услуги за бизнеса 
 Търгове 
 Достоверност на документите 
 Промишлено сътрудничество 
 Инвестиционна площадка 
 Система от отстъпки между участниците 
 Взаимодействие с институциите 
 Програми за подкрепа на предприемачеството  
 Междурегионална и международна мрежа на 
база ТПП  
 Експертиза на гилдиите на МТПП 

700+ 
Актуални 
делови 
предложения 

30 
Категории 
B2B-услуги и 
стоки 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НОВА УСЛУГА  

МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТФОРМА ЗА  ДЕЛОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



За B2B доставчиците на услуги и стоки, 
"Бизнес маркет" е канал за продажби, 
фактор за потвърждаване на бизнес 
репутацията 

За клиентите "Бизнес маркет" е 
инструмент за спестяване на разходи с 
увереност в качеството на B2B услугите 
и стоките 

Надеждността на представените на 
обекта фирми се потвърждава от 
сертификати, сертификати и друга 
документация, удостоверена от 
търговските камари за автентичност 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

http:// B2B-MARKET.WORLD 

НОВА УСЛУГА  

МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТФОРМА ЗА  ДЕЛОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



 

 

Съвместното използване на платформата от Московска ТПП и БРТПП ще 
осигури оперативен обмен на делови предложения между членовете на 
двете палати и други български и руски предприятия 

МТПП предоставя инструменти, позволяващи на БРТПП публикуване на 
делови предложения въз основа на получени анкети – заявки 

Страните съдействат за публикуването на делови предложения на 
членовете на ТПП и други организации от техния регион на дейност чрез 
разпространение и акумулиране  на анкети-заявки чрез достъпните 
информационни канали 

Очаква се съвместното използване на платформата да стартира през м. 
юни 2019, след конкретизация на отделните насоки за сътрудничество 
между БРТПП и МТПП 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НОВА УСЛУГА  

МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТФОРМА ЗА  ДЕЛОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



                                          БРТПП ДНЕС: В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ СИНЕРГИИ 

Процесите в БРТПП отразяват пулса и характера на промените в глобалната среда, в която двете 
страни реализират интересите си  и двустранните си отношения 
 БРТПП има все повече нови членове с ясен производствен профил, с отношение към 

високотехнологичните постижения. Част  от новите членове са  тясно свързани с водещи научни 
изследвания и разработки 

 За този нов профил БРТПП се стреми: 

• Експертно да се модернизира, да надгражда възможностите си, активно да  издирва и привлича 
членове, да защитава техните интереси и популяризира добрите практики в  области с най-голям 
потенциал за развитие на двустранните отношения 

• Проактивно да обозначава иновативни, с голям потенциал технически производства, в области в 
които българските и руските фирми имат специални компетенции и разполагат с конкретни 
предложения  

• Да идентифицира области, в които съчетанието на руския и българския потенциал може да нараства 
синергично и да даде  основание  за увеличение на пазарното присъствие на предлаганите продукти 
в регионален и глобален план 

БРТПП гледа с оптимизъм към позициониране и като регионален инструмент, като се стреми да 
разширява мрежата си от контакти със сродни организации от балканския и по-широкия регион.  

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 



 

 

БЪЛГАРО – РУСКА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

България, 1113 София 
ул. „Никола Мирчев“ № 35 
тел./факс: (+359 2) 963 33 48  
office@brcci.net  
https://www.brcci.net 
https://www.facebook.com/BGRUCCI/  
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