БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

122 ГОДИНИ
В УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българската търговско-промишлена палата е независимо,
неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване,
представителство и защита на стопанските интереси на своите
членове.



Палатата е национално призната представителна работодателска
организация с над 50 000 членове, участваща със свои
представители в над 200 публично-частни органи.



БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени
палати/камари са обединени в Единна система на българските
търговско-промишлени палати.



Към Палатата е създаден Съвет на браншовите организации с 94
члена.



БТПП участва в 12 международни организации :
https://www.bcci.bg/international.html

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Мобилно приложение БТПП
Приложението предоставя на потребителя ежедневна
информация за дейността на организацията, а също така и за
икономическата обстановка в страната.

Мобилно приложение GS1
Мобилното приложение БГ Баркод, което доби широка
популярност сред потребителите, даде първата
статистика с фирми, неправомерно използващи
маркировка с баркод по стандартите GS1

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Обща информация за икономическото състояние на
област Кюстендил














Население (2016) 124 723
Територия (кв.км) 3051,5
Брой на населените места 183
Дял на населението в градовете (%) 69,3
Икономиката на област Кюстендил расте през последните няколко години, но
доходите и заплатите продължават да изостават от средните нива в страната.
Пазарът на труда показва добри тенденции, но застаряването и
обезлюдяването оказват негативно влияние.
И местните, и чуждестранните инвестиции в областта продължават да са
относително малко, а усвояването на европейски средства е сравнително слабо.
Значително по-ниски от средните за страната местни данъци и такси.
Резултатите от зрелостните изпити на учениците се подобряват, но остават
под средните в национален план.
Натовареността на местните съдилища е традиционно висока, което се
отразява и на бързината на правораздаването.
Проблем продължава да бъде замърсяването на въздуха в областта.
* Информацията е извадка от изследване на ИПИ
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Индикатори за икономическото развитие на област Кюстендил
Индикатори на икономическото развитие 2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

БВП на глава от населението (лв., текущи цени)
Средногодишен доход на лице от домакинството
(лв.)

6178

6130

6234

6683

7274

n.a.

3534

3508

3593

3966

4587

4555

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.)
Относителен дял на бедните спрямо линията на
бедност за страната (%)
Коефициент на икономическа активност на
населението на 15–64 години (%)
Коефициент на заетост на населението на 15–64
години (%)
Коефициент на безработица на населението на 15–
64 години (%)
Дял на населението с висше образование на 25–64
години (%)
Брой на нефинансовите предприятия на 1000 души
от населението
Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (лв./човек)
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията
от нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек)

6219

6444

6880

7091

7486

n.a.

28,2

16,1

8,5

14,0

17,4

n.a.

68,5

67,6

67,6

66,9

69,2

69,9

58,1

57,9

57,4

57,4

60,2

64,1

14,9

14,2

14,9

14,2

13,1

8,2

20,7

19,4

22,5

23,7

23,7

24,8

39

39

40

41

44

n.a.

592

754

1055

1076

1280

n.a.

190

247

295

337

337

n.a.

Дял на домакинствата с достъп до интернет (%)

35,2

31,7

52,4

39,9

50,3

55,4

Дял на пътната настилка в добро състояние (%)

49,8

50,0

46,4

46,4

50,5

52,8

Покритие на кадастъра (%)

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

* Информацията е извадка от изследване на ИПИ

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Анализ на резултатите от анкетно проучване сред
фирми от Кюстендил


Най-често срещаните проблеми, които възпрепятстват нормалната дейност на местно ниво са
липсата на обучени, технически грамотни кадри. Според някои от представителите на
бизнеса е нужно откриване на паралелка (в Елекротехникума) свързана с ДВГ.



Областното управление и общинското ръководство трябва да обърнат сериозно внимание,
според анкетираните компании, в сферата на образованието, откриването на нови
работни места, чистотата, инфраструктурата и здравеопазването.



Компаниите са удовлетворени от нивото на местните данъци и такси, като по този начин
те могат да стимулират бизнеса, защото отговарят на необходимите разходи. Според доклад
на ИПИ, Кюстендил е областта с най-ниски местни данъци и такси в страната за 2017 г.



По-голяма част от анкетираните считат, че има обособени индустриални зони, бизнес
паркове с разрешение за строеж в област Кюстендил.



Преобладаващата част от анкетираните - 60% са удовлетворени от местната
администрация, а 40% е делът на неудовлетворените от услугите и тяхното качество.



60 % от компаниите са удовлетворени от прозрачността и начина на провеждане на
обществени поръчки, 20% не са удовлетворени и 20% не проявяват интерес към тях.



80% подкрепят публично-частното партньорство като начин на инвестиране в региона.



Бизнесът използва различни услуги, които предлага БТПП, а именно: получава бюлетина
„Инфобизнес“, използва сайта на Палатата, заверява външнотърговски документи, запознал
се е с продуктовия каталог. Само 1 лице от анкетираните не познава дейността
на БТПП, но проявява интерес към услугите, които Палатата предлага.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Постижения на БТПП и РТПП/К – изготвени
становища, позиции, предложения и др. в защита
интересите на бизнеса, които са били приети и са
постигнали положителен резултат
Като основни успехи на БТПП в работата й, насочена към подобряване на условията
за стопанска дейност в нормотворческата дейност през 2017 г./2018 г. следва да се
отбележат:






регламентиране на възможността да се събира по служебен път информацията
за липса на публични задължения на стопанските субекти (чл. 87 от ДОПК);
невъвеждането на абсолютна 10 годишна давност за вземания срещу
физически лица;
неповишаването на данъчната тежест за 2018 год.;
регламентиране на условия и ред за издаване на сертификати за
непреференциален произход за стоки;
облекчаване на режима за наемане на чужденци и вдигане на % за брой наети
лица от чужди държави.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Топ 10 фирми по приходи от област Кюстендил

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1

ЕЛПРОМ ТРАФО СН АД

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

2

СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО

3

БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД

СТРОИТЕЛСТВО

4

АБ ТЕРМ ООД

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

5

ВАЛЕНА ЕООД

ТЕКСТИЛ

6

БАЛКАН ФРУИТ ЕООД

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ХРАНИ

7

ВЕЛБЪЖД АД

8

ПЪТНО ПОДДРЖАНЕ-КЮСТЕНДИЛ ЕООД

ТЕКСТИЛ
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ХРАНИ

9

СТРУМА ФРУТ ЕООД

ТЪРГОВИЯ

10

ПАУТАЛИЯ СТИЛ ЕООД

ТЕКСТИЛ

* Класирането е извършено от БТПП на базата на общо над 6500 фирми в страната.
За повече информация: https://www.bcci.bg/top-100-bg.html

