


• 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 27-те регионални търговско-промишлени палати/камари 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 84 члена

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

• Палатата има 251 местни органи в 222 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


Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър за 

вписване на компании, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица и др. 

Търговският регистър на БТПП представлява централизирана информационна база данни, 

отговаряща на съвременните изисквания на бизнеса за бърза, надеждна, опростена процедура 

за регистрация. 

Регистрацията в Търговския регистър на БТПП е доброволна за правните субекти по ТЗ и 

сдруженията по ЗЮЛНЦ.

Регистрацията в Търговския регистър на БТПП е задължителна за търговските 

представителства на чуждестранни лица по смисъла на чл.24, ал.1 от Закона за насърчаване 

на инвестициите. Информация относно вписване в регистъра на БТПП ще намерите на сайта 

на Палатата: 

https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html и https://www.bcci.bg/tradereg-repres-bg.html

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава и заверява:

• на български и чужди езици сертификати и референции за актуалния статут и/или за 

финансова надеждност на регистрираните правни субекти, които ги легитимират пред 

чуждестранни партньори, посолства, организации и др.

• сертификати за произход на стоки, експортни фактури и други търговски документи за 

обслужване на международния стокообмен. 

. 

ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО“

Единен търговски регистър на БТПП

https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html
https://www.bcci.bg/tradereg-repres-bg.html


• 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 30 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/


• 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


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 40 смесени и чуждестранни ТПП в България -

Клуб на смесените и чуждестранни палати.



Международни организации – участия и партньорства

World Trade Centers Association

International Chamber of Commerce

Association of the Balkan Chambers (АВС)

BSEC Business Council (BSEC BC)

Enterprise Europe Network

Association of 

European Chamber of 

Commerce

Central European 

Free Trade greement

(CEFTA)

Regional Cooperation 

Council (RCC)

Southeast European Cooperative Initiative (

SECI)

Central European Initiative (CEI)

International Association 

GS1

Silk Road Chamber of 

International Commerce



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.



Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network e най-

голямата мрежа в подкрепа на 

МСП с международна ориентация.

Мрежата обединява повече от 600 

организации от над 60 държави. 

Enterprise Europe Network 

интегрира усилията и експертизата 

на над 3000 експерта в Европа, 

Азия, Северна и Южна Америка.

• Цел:

Повишаване 

конкурентоспособността на 

бизнеса чрез предоставяне на 

интегрирана подкрепа за развитие 

на иновации и бизнес 

партньорства.



Enterprise Europe Network предлага интегрирани услуги за МСП

Бизнес коопериране

• Поддържане на най-голямата база 

данни за бизнес, технологично или 

проектно сътрудничество

• Организиране на бизнес мисии и 

двустранни бизнес срещи

Консултации и обучения

Повишаване информираността на 

бизнеса относно:

• Европейско законодателство 

• Навлизане на международни пазари

• Защита на интелектуалната 

собственост

• Възможности за финансиране по 

европейски програми

Подкрепа за стимулиране на 

иновациите

• Оценка на иновационния капацитет на 

фирми с инструмента IMP3ROVE

• Препоръки за оптимизиране на 

процесите свързани с управление на 

иновациите

• Предоставяне на подкрепа за 

реализация и комерсиализация на 

иновативни идеи чрез намиране на 

подходящите партньори и програми



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 и две годишни издания: 

• Bulgaria in figures® (английски език) – 11 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

• Ежегодна икономическа класация на БТПП „Топ 100“-класация на фирми, 

водещи в икономиката на България



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


 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

 Форми за лесно въвеждане и управление на данни: 

чрез уеб интерфейс, API, . xls файлове

 Поддържат се две езикови версии на платформата –

български и английски език

 Двупосочна връзка с Единния търговски регистър на 

БТПП

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://bgbarcode.bg

 3800 фирми

 34000 продукти

Видео БГ Баркод

http://bgbarcode.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=EPsOLcs33qU


БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО !

ВАСИЛ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР


