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1. Проведени са 3 Срещи на Клуба на Смесените и чуждестранни палати през
2014г. :

22.04.2014г. – домакин Българската търговско-промишлена палата
Акцент на срещата: Необходимостта от иновативност в дейността на
палататите и улеснения за бизнеса. В тази връзка са представени новите
услуги, които БТПП предлага в улеснение на бизнеса – а именно сертификат за
отличие на МСП, издаван съвместно с КОФАС, мобилното приложение на
БТПП, както и мобилно приложение за проверка на баркодове „БГ БАРКОД“.
22.07.2014г. – домакин : Българската търговско-промишлена палата
Акцент на срещата: Провелото се Общо събрание на Българската търговскопромишлена палата на 17 юни 2014 г., участниците в срещата се фокусираха
върху Насоките на БТПП за периода 2014 – 2019 година. Представителите на
смесените палати бяха запознати с приоритетите на Палатата и бяха поканени да
представят идеи и предложения за подобряване на бизнес средата в България.
27.10.2014 – домакин Българо – румънската търговско –промишлена палата със
седалище Русе
Акцент на срещата: последните новости в икономическото развитие на
България, както и представяне на резултатите от Третия Европейски
парламент на предприятията,в който БТПП участва с делегация от 18
бизнесмени. Обсъдено бе, че проблемите на българския бизнес съвпадат с
проблемите на европейския бизнес, а именно: бюрокрация, труден достъп до
кредитиране и липса на международни пазари.

2. Съвместни дейности:
През годината се активизира дейността на участниците в Клуба на Смесените
палати в България. БТПП съвместно с редица камари участва в организирането
на различни събития:
С Американската камара в България БТПП участва в организирането на
конференции на тема: Оценка на въздействието на законодателството
и
Трансатлантическото партньорство за търговия
перспективи пред малкия и средния бизнес“

и

инвестиции

/ТПТИ/:

Конфиндустрия България – бе съорганизатор на конференцията за ТПТИ,
проведени бяха срещи в БТПП с партньори от Италия и бе оказано съдействие
при осъществяване на работната среща с Конфиндустрия Италия
Смесените българо-турски камари в България поеха инициативата да се
обединят в Съюз на смесените турско-български камари и съвети /от София,
Пловдив и Шумен/.
Френско-българска търговско-индустриална камара – организира на Ден на
български поддоставчици за френски фирми и представяне на инициативата по
време на Пловдивския панаир
Унгаро –българската стопанска камара –организира редица форуми – както в
България, така и в Унгария. БТПП участва в Български икономически форум в
Будапеща по покана на Камарата
3. Новоучредени смесени палати:
През годината официално бяха учредени :
1. Българо –азербайджанска търговско-индустриална камара
2. Българо –туркменистанска търговско-индустриална палата
3. Камара на испанската промишленост и търговия
4. Предложения за активизиране на дейността:
По примера на Американската камара в България и Конфиндустрия България –
засилване на сътрудничеството при съвместно организиране на мероприятия –
изпращане на покани, информиране на членове
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