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Инвестиционният процес и  

въздействието на нормативната уредба  

в областта на ЗБУТ върху него 
 

 

 

Съвет по инвестиции   

към Българската търговско-промишлена 

палата 
 

Хасково,  23-25.06.2021 

 



ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

= 

 

ИНВЕСТИЦИЯ 
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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 - 1 

 

 

  

  Токуда Банк  www.tcebank.com 

 Международна банка за икономическо сътрудничество www.ibec.int 

 Европейски инвестиционен фонд, Христо Стоянов  www.eif.org 

 Общински гаранционен фонд за МСП, София https://ogf-sofia.com/ 

 Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции 
www.investsofia.com 

 Иновейшън стартър бокс ЕООД http://innovationstarterbox.bg/  

 Фонд Морнингсайд хил http://www.morningsidehill.com/   

 Фондация Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност 
www.eirc-foundation.eu  
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Членове на Съвета по инвестиции към БТПП - 2 

 

 

  

 ЕОС Матрикс ООД http://bg.eos-solutions.com/ 

 DCA, част от B2HOLDING www.b2holding.no 

 Интрак ООД www.intrac-investment.com 

 БИГ БЕН 96 ООД www.trivia-hotel.com 

 Зебрано ООД www.ola-bg.com 

 Централна енергоремонтна база ЕАД www.cerb.bg 

 Главболгарстрой Холдинг АД www.gbs-bg.com 

 Паралакс Лайф Сайънсис www.paralaxlife.eu 

 Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от ЦИЕ www.china2ceec.org  

 ТИК България – Корея www.ccibulgariakorea.org 
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Финансови продукти,  

предоставяни от Съвета по инвестиции към БТПП    

 Инвестиции в капитала на фирмите- Venture capital, Equity Capital 

 Акселераторски програми с инвестиции за стартъпи 

 Сливане и придобиване на фирми (М&A)  

 Продажба на семейни фирми 

 Създаване и финансиране на смесени предприятия в България и чужбина 

 Инвестиционни кредити 

 Оборотно фнансиране 

 Проектно финансиране 

 Търговско финансиране 

 Специализирави финансови инструменти по търговски сделки 

 Гаранционни инструменти, включително и за стартиращи предприятия 

 Партниране с фамилни офиси в Европа и САЩ 

 Финансиране на MBO 

 Осигуряване на подходящ недвижим имот за развитие на бизнес в България 
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Съдействие за стратегическото развитие на МСП и 

иновативни фирми с помощта на EBRD   

 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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АКТИВНИ ПРОЕКТИ 

 Регионален оператор на домове за рехабилитация  

 Регионален логистично-производствен център 

 Разширяване на верига ресторанти за здравословна 

Средиземноморска диета 

 Развитие на цех за био пчелни продукти 

 Проекти за създаване на нови инвестиционни фондове 
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Планирани мероприятия на Съвета по инвестиции към БТПП 

до края на 2021  

 Международна финансова конференция   с изложение SIM Expo 2021 –  София, хотел 
Балкан, 28-29.09.2021 

 Уебинар с Руската ТПП и регионални палати в Русия за представяне на 
възможностите за инвестиции в България с конкретни  инвестиционни предложения 
– ноември 2021  

 Уебинар с Търговската камара в Торино-Италия за представяне на възможностите за 
инвестиции в България с конкретни  инвестиционни предложения –  октомври-
ноември 2021 

 Уебинар с UK за представяне на възможностите за инвестиции в България с 
конкретни  инвестиционни предложения –  октомври-ноември 2021 

 Регулярни уебинари с чуждестранни търговски представители и браншови 
организации, съвместно със Съвета на БО 

 Анкета за потребностите от инвестиционни и финансови инструменти по браншове, 
съвместно със Съвета на БО 
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Благодаря за вниманието! 

 

Изпращайте своите допълнителни въпроси на: 

Съвет по инвестиции към БТПП www.invest.bcci.bg 

Владимир Томов - председател 

Тел.: +359 899 707475 

e-mail: tomov@intrac-investment.com, 

vladimir.tomov1@abv.bg 

Габриела Димитрова-секретар 

Тел.: +359 2 8117 489 

e-mail: g.dimitrova@bcci.bg 
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