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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 56 000 членове и търговски представителства на чуждестранни лица, 

участваща със свои представители в над 200 публично-частни органи

https://www.bcci.bg/spisuk-inner.html

• БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари и офиси са 

обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати

https://www.bcci.bg/council-bg-rcci.html

• Към Палатата е създаден Съвет на браншовите организации с 87 члена

https://www.bcci.bg/bg-sectorial-bcci.html

• Палатата има 252 местни органи в 223 общини на страната 

https://www.bcci.bg/local-bodies-bg.html

• БТПП участва в 12 международни организации: 

https://www.bcci.bg/international.html

https://www.bcci.bg/spisuk-inner.html
https://www.bcci.bg/council-bg-rcci.html
https://www.bcci.bg/bg-sectorial-bcci.html
https://www.bcci.bg/local-bodies-bg.html
https://www.bcci.bg/international.html
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 Население (2021) 23 181

 Територия (кв.км) 433 кв. км. 

 Брой на населените места 19

 Дял на населението в градовете (%) 29,1

 Брой фирми (2020г) :  1 090 

 Коефициентът на безработица е под средния за страната – 4.9% при 5.2% за страната (2020,

НСИ), като основна причина за това е доброто местоположение на Община Елин Пелин, както и

добре развити предприятия;

 Преки чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението (2020,ИПИ) са в

размер на 18215 лв./ човек и са по-високи от Столична община, който са в размер на 10604 лв./човек;

 Средната брутна месечна заплата в Община Елин Пелин (2020, ИПИ/НСИ) е в размер на 1638 лв.

при 1913 лв. за София и 1390 лв. за страната или СРЗ за Елин Пелин е по-висока с около 18% спрямо

СРЗ за страната;

 Индекс на местна данъчна тежест (2021, ИПИ) 36,4/100 при 84,9/100 за Столична община;

 Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество, 2021 г –

3%;

 Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица, 2021 г. – 4%

при 1,875 за Столична община;

 Общият размер на приходите от продажби на 1020 от фирмите за 2020г. са в размер на

1,859 млрд.лв (2020,Company Guru), като общият им резултат (печалба и загуба) за 2020г. е 100

млн.лв

Обща информация за икономическото състояние на 

Община Елин Пелин

* Информацията е извадка от изследване на ИПИ, НСИ, Company Guru
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Основни успехи на БТПП и РТПП/К в работата й, насочена към подобряване на условията за 

стопанска дейност в нормотворческата дейност към 2021г.:

• Нормативни промени и заповеди на МЗ във връзка с приемането и прилагането на мерките

по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното

събрание и приемане на предложения на БТПП в защита и подкрепа на стопанските

субекти във връзка с негативното влияние на КОВИД-19;

• Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба

на стоки;

• Законопроект за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват

информация за нарушения;

• Изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет за определяне на

условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, и на

самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от

държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено

извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка;

• Изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за

допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

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
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• Опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър на БТПП с 

възможност за бързо и лесно извършване на справки - https://newregister.bcci.bg/edipub/ и 

Видеоурок за ползване https://www.youtube.com/watch?v=4yWZ_nHI6eg

• За фирмите-износители е създаден специален модул за дистанционно попълване и 

подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за 

произход на стоки с приложени към тях доказателства БТПП получи официалното 

Удостоверение за членство в Международната акредитационна верига за

сертификатите за произход към МТК – Париж и стана единствената 

международно призната организация в България за извършване на тази 

дейност. Палатата бе сред първите 11 търговски палати акредитирани от МТК 

за извършване на дейността. Сега вече броят им е 733 от 31 държави.

• БТПП ежедневно подава автоматично информация за издадените сертификати към 

специален Верификационен интернет сайт на МТК, който е достъпен за извършване на

справки, както от оторизираните палати, така и от митническите администрации в 

реално време - https://certificates.iccwbo.org/

• В изпълнение на изискванията, въведени с измененията и допълненията на Закона за 

митниците, БТПП получи и Разрешение от Агенция «Митници» за издаване на 

непреференциални сертификати за произход.

Разработени полезни услуги за клиентите, подпомагащи 

и облекчаващи дейността им:

https://newregister.bcci.bg/edipub/
https://www.youtube.com/watch?v=4yWZ_nHI6eg
https://certificates.iccwbo.org/
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• БТПП е единствената организация в България оторизирана да издава и 

гарантира АТА карнети – международни унифицирани митнически гаранционни

документи за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно

Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. 
o Използват се при временен износ на експонати за изложения и панаири, техника –

телевизионна, фото, театрален реквизит, музикални инструменти, спортни съоръжения и др.  

o Предимство на документа е, че не се заплащат мита и депозити при преминаването им през 

държави – подписали Конвенцията. 

o Подробности за АТА карнети: http://www.bcci.bg/tradereg-ATAkar-bg.html

o Посредством модернизираната публична част на ТР бе създадена възможност за клиентите да 

попълват и подават по електронен път договор и формуляри за издаване на АТА карнет.

• БТПП издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от 

отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие 

възникнала „непреодолима сила” (форсмажор). Форсмажорни обстоятелства са: природни 

бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, 

земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, 

граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 

• Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се 

приемат като доказателство и от международните арбитражни институции.

• Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор. 

Текстът е публикуван на сайта на БТПП

http://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-bg.html

http://www.bcci.bg/tradereg-ATAkar-bg.html
http://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-bg.html
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Дирекция МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ организира: 

• бизнес събития в страната и чужбина – b2b, форуми, конференции, семинари, 

работни срещи; 

• срещи и посещения на предприятия на място;

• презентации на фирми и организации от страната и чужбина с цел представяне 

на продукти, услуги, пакети и стратегии;

• обучения и семинари с български и чуждестранни лектори;

• съдейства за намирането на подходящи бизнес партньори в страната и чужбина;

• поддържа контакти с над 220 международни и национални бизнес организации –

партньори на БТПП;

• работи съвместно с повече от 50 смесени и чуждестранни ТПП в България -

Клуб на смесените и чуждестранни палати.
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Международни организации – участия и партньорства

World Trade Centers Association

International Chamber of Commerce

Association of the Balkan Chambers (АВС)

BSEC Business Council (BSEC BC)

Association of 

European Chamber of 

Commerce

Central European 

Free Trade 

Agreement (CEFTA)

Regional Cooperation 

Council (RCC)

Southeast European Cooperative Initiative (

SECI)

Central European Initiative (CEI)

International Association 

GS1

Silk Road Chamber of 

International Commerce
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Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“

Всички проекти на БТПП са насочени към нуждите на бизнеса и целят повишаване 

конкурентоспособността на фирмите.

В рамките на проекти се осигуряват възможности за:

• Участия в обучения, пилотни програми и размяна на добри практики с 

международни партньори.

• Безплатно ползване на онлайн платформи за обучение, установяване на 

партньорски контакти и работа в мрежа.

• Участие на МСП в специализирани международни панаири и изложения.

• Достъп до електронни продукти, инструменти и методи, подпомагащи управлението 

на бизнеса.

• Каскадно финансиране за МСП (вторична отпусната безвъзмездна помощ).

• Участия в семинари, информационни дни, конференции, събития за представяне на 

бизнес идеи на стартиращи фирми пред потенциални инвеститори.
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Отдел "Икономически анализи и политика" 

• Справки за финансови резултати

• Икономически обзор по браншове

• Анкетни бизнес проучвания и анализи

• Актуални данни за икономиката на България

Отделът : 

• Изготвя Bulgaria in figures® (английски език) – 12 години 

подред; Отразява само обективни данни от статистиката и 

класации, които са важни не само за Палатата, но и за 

инвеститорите. Данните отразяват резултати от предходната 

година

• Съставя ежегодна икономическа класация на БТПП „Топ 100“-

класация на фирми, водещи в икономиката на България

• Координира и разпространява годишното проучване на IMD

(International Institute for Management Development ), Switzerland 

за Световната конкурентоспособност за 2021г. и 2022г.
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Ежегодна икономическа класация на БТПП „Топ 100“

За 23-та поредна година БТПП извърши класация на фирми, 

водещи в икономиката на България, Топ 100 - издание 2021

• класацията се изготвя само на базата на обективни и съпоставими данни от 

финансовите отчети на фирми от реалния сектор на икономиката (без банки и 

застрахователни дружества, финансови компании); 

• класацията има добра представителност - включени са фирми от всички 

области в страната;

• през 2021 г. класацията бе изготвена в сътрудничество с Company Guru, които 

предоставиха данни от пълните отчети на фирмите; 

• в класацията попадат 99% от фирмите в страната

• всяка класирана фирма може да получи удостоверение за мястото й в 

класацията.

Вижте водещите ТОП 1500+ компании в страната

https://www.bcci.bg/top1500/indextop_2020.php

https://www.bcci.bg/top1500/indextop_2020.php
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БТПП разпространява „ТОП 100“ и «България в цифри»:

• при 250 събития годишно - бизнес форуми и срещи в България и делегации зад 

граница;

• до всички посланици (70) и всички търговски представители към 

дипломатическите мисии със седалище в София;

• до 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина.

В международен план класацията достига до:

• 130 национални търговски палати по света, членове на Международната 

търговска камара-Париж;

• до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 46 търговски палати от 44 страни с мрежа от 

1700 регионални палати и чрез тях до 20 млн. компании в Европа;

• до над 320 членове на Асоциацията на световните търговски центрове.

Информация за „Тор 100“ https://www.bcci.bg/top-100-bg.html

https://www.bcci.bg/top-100-bg.html
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Топ 10 фирми от Община Елин Пелин за 2020г. 

ИМЕ НА ФИРМАТА ГРАД ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

1

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО

7-мо място в ТОП 1500 за 2020г. 
с.Равно поле

Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 

изделия

2

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ

428 място в ТОП 1500 за 2020г. 
гр. Елин Пелин

Производство на други изделия от бетон, гипс и 

цимент

3
Нобел Интернешънъл гр. Елин Пелин Производство на битови електроуреди

4
ГЕБРЮДЕР ВАЙС с. Мусачево Други спомагателни дейности в транспорта 

5
ЙАФ БЪЛГАРИЯ с. Мусачево

Търговия на едро с дървен материал, материали за 

строителството и санитарно оборудване 

6
ОБЕРОН – Х с. Равно поле

Специализирана търговия на едро с други 

хранителни стоки

7
Дженуин Аутопартс с. Равно поле

Търговия на едро с части и принадлежности за 

автомобили

8 ФЕРО  ИНВЕСТ гр. Елин Пелин Търговия на едро с метали и руди

9 КОЕВ 2005 с. Мусачево Търговия на едро с плодове и зеленчуци

10
БОНИКО – 72 гр. Елин Пелин

Неспециализирана търговия на едро с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия
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БТПП издава ежедневен електронен Бюлетин Инфобизнес

Основни теми: 

• Предстоящи мероприятия, инициативи, срещи на Палатата; 

• Становища по нормативни актове и по актуални теми от икономическия дневен ред 

на страната; 

• Оферти от чужбина и страната за търсене и предлагане, коопериране и други 

форми на сътрудничество; 

• Анализи, прогнози, класации; 

• Консултации по външнотърговски, правни, данъчни, митнически и транспортни 

въпроси; 

• Търговско-икономически профили за страни - наши партньори; 

• Промени във външнотърговските и митнически режими на приоритетни партньори
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Основни дейности:

• Изготвяне и представяне на становища до държавните органи, във връзка със 

съществуващи нормативни пречки за бизнеса;

• Участие в процеса по разработване или изменение на нормативни актове – комисии, 

работни групи, съвети и др.;

• Публикуване на актуална информация за проекти на нови или изменени нормативни 

актове в рубрика законопроекти на сайта на БТПП - https://www.bcci.bg/bills, с цел 

запознаване и даване на становища от заинтересованите страни;

• Консултации при провеждането на преговори при сключване на колективни трудови

договори;

• Юридически консултации и съдействие на браншови организации и регионални

палати;

• Изготвя позиции и становища по линия на членството на БТПП в Европалати и по 

различни международни актове;

• Съдействие за имплементиране на изискванията на Общия регламент за защита на 

личните данни.

Юридическа дирекция

https://www.bcci.bg/bills
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Арбитражен съд (АС) при БТПП

• Арбитражният съд при БТПП е правораздавателна институция със 120-годишна 

арбитражна  дейност в областта на разрешаване на търговски, корпоративни и други 

граждански спорове.

• Арбитражната процедура е максимално опростена и предварително известна на 

страните по нея.

• Арбитражното производство е средно 6 пъти по-бързо от това в държавния съд. 98 % 

от случаите се решават в рамките на 12 месеца.

• Производството е едноинстанционно.

• АС при БТПП разглежда делата със значителен материален интерес срещу от 3 до 5 

пъти по-ниски такси в сравнение с тези в държавния съд.

• Арбитражните решения са окончателни, влизат в сила незабавно и подлежат на 

изпълнение.

• АС при БТПП предоставя на лицата, участващи в арбитражното производство, 

възможност за достъп до досиетата по делата чрез двуезична електронна интернет 

базирана платформа.

Препоръчителни арбитражни клаузи:

https://www.bcci.bg/klauza.html

https://www.bcci.bg/klauza.html
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Арбитражен съд (АС) при БТПП 

Новости в нормативната база на АС при БТПП 

• Създадена e регионална листа на арбитри

• Възможност за видеоконферентна връзка при провеждане на открити арбитражни 

заседания или разпит на свидетели

Изисквания към арбитрите, които желаят да бъдат включени в регионалната листа

• дееспособни пълнолетни граждани, неосъждани за умишлени престъпления от общ 

характер

• юридическо образование

• най-малко 10 години юридически стаж 

• познаване вътрешните и международните имуществени стопански отношения и 

правото, което ги урежда 

• дейност на кандидатите в областта на облигационното и търговското право

• предимство е и принос в арбитражната дейност (статии, доклади, включване на 

арбитражни клаузи в договорите на обслужвани фирми, явяване по дела в АС при 

БТПП и др.)
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Условия, при които страните могат да избират арбитри от   регионалната листа

• седалището или постоянния адрес на страната по спора  се намира в областта, в 

която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система 

на българските търговско – промишлени палати/камари 

• в арбитражното споразумение  е уговорено мястото на разглеждане на делото да е 

седалището на съответната регионална палата/камара

Условия за провеждане на заседания чрез  видеоконферентна връзка

• страна по делото предварително да представи мотивирано искане и уважителни 

причини за такова искане

• открито арбитражно заседание цялостно или частично дистанционно може да се 

проведе по почин на Решаващия орган и след изслушване на страните чрез избрана 

от Решаващия орган електронна платформа

• техническите условия да позволяват провеждане на заседание чрез 

видеоконферентна връзка

Арбитражен съд (АС) при БТПП 
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Примерна арбитражна клауза*

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в 

договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат 

разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, 

съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. 

Мястото на разглеждане на делото ще е седалището на регионална палата/камара.

* В случай, че седалището или постоянния адрес на страна по спора се 

намира в областта, в която е седалището на съответната регионална 

палата.

Арбитражен съд (АС) при БТПП 
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Какво могат да направят Регионалните търговско - промишлени палати?

Да селектират, разгледат кандидатурите и представят арбитри за вписване в 

листата, съгласно изискванията по–горе

Потенциални партньори

• Районни и окръжни съдилища

• Съответни Адвокатски колегии

• Юридическата общност в региона (юрисконсулти, 

консултантски къщи и др.) 

Арбитражен съд (АС) при БТПП 
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Увеличете доверието към Вашите продукти,

като осигурите достоверна информация за тях.

 Достоверен източник на данни

 Избягване на дублиране и грешки при определянето на 

баркод номера на продуктите

 Представяне на данни за продуктите в интернет и през

мобилното приложение БГ Баркод

 Възможност за генериране на баркод символи и добавяне

на изображения, 360 - градусови анимации

 Поддържат се две езикови версии на платформата –

български и английски език

 Двупосочна връзка с Единния търговски регистър на БТПП

 Услуга Verified by GS1-проверка идентичността на 

продуктите в търговската мрежа и в платформите за 

електронна търговия

БГ Баркод 

продуктов каталог

Данни за продукта

Основна информация

 Баркод на продукт

 Име на продукт

 Марка

 Произход

 Целеви пазар

 Класификация

 Изображение на продукт

Храни и напитки

 Хранителни стойности

 Алергени

 Витамини и минерали

 Алкохолно съдържание

http://www.bgbarcode.bg

 4300 фирми

 67000 продукти

Видео БГ Баркод

http://www.bgbarcode.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=EPsOLcs33qU
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 GS1 България като Регистрационен агент на GS1 AISBL съдейства за 

получаването на Идентификатор на юридическите лица - LEI код  -

https://www.gs1bg.org/bg

 Заявка за издаване на LEI  може да бъде направена от всички

участници във финансови транзакции, включително (но не единствено):

• Регистрирани фирми и дъщерни дружества

• Фондове/Тръстове

• Организации с нестопанска цел/Благотворителни организации

• Еднолични собственици (физически лица, вписани в местен

регистър)

• Клонове (основната структура трябва да има вече издаден LEI)

Индивидуален LEI НЕ бива да бъде заявяван от физически лица 

или оперативни отдели. Тези субекти трябва да използват LEI 

кодове на дружествата-майки.

https://www.gs1bg.org/2019/01/22/%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-lei/
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БТПП-ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, 

КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Видове услуги:

Консултации по извършване на стопанска дейност

• търговски и митнически режим; 

• маркетингови проучвания; 

• анализ на състоянието и проблемите на отделен сектор, отрасъл или регион;

• данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство.

Консултации по правни въпроси

Консултации по проекти за финансиране - съдействие при изготвяне на 

проектни предложения за финансиране; разработване на бизнес-планове и 

проекти; подготовка на тръжни и конкурсни документи.
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• Преводачески услуги - преводи на повече от 20 езика от утвърдени над 

100 преводачи съгласно изискванията на европейски стандар ISO 

17100:2015-05

• Обучение – организиране на семинари и курсове за повишаване на 

квалификацията на лицата и усвояване на компетентности за 

професионално развитие

• Изложения – организиране на международни специализирани и 

национални изложения и съпътстващи мероприятия;

• Ежегодно издаване на Календар на панаирите и изложенията в 

България
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БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО !

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ


