РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА 2013 г.

СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ:
 Към настоящия момент БТПП запазва позицията си на най-голямата национално
призната работодателска организация в България, в която членуват 52 869
български работодатели. В това си качество Палата участва в рамките на социалния
диалог с държавата в дух на конструктивно сътрудничество. За 2013 г. БТПП
официално е представила на публични органи становища и предложения 76 акта, от
които 50% са акцептирани изцяло или частично.
 На 01.08.2013 г. беше приета от НС отмяната на противоконституционните текстове
в чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни,
обществени и други длъжности в публичния и частен сектор.
 През 2013 г. БТПП председателства АОБР и координира дейността на НПРО.
 Проведени са 22 срещи с представители на местната администрация в рамките на
програмата за укрепване на Единната система на БТПП.
 Палатата участва чрез свои представители в 236 държавно-обществени органи, в които
отстоява интересите на българския бизнес.
 По отношение на защитата на интересите на бизнеса пред държавата, важна роля има и
Съветът на браншовите организации при БТПП, в работата на който участват 104
браншови организации.
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ:
За да отговори на нуждите на бизнеса, с оглед на членството на България в ЕС, БТПП е
поставила като акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите-членове на
БТПП относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти
за повишаване на тяхната конкурентноспособност; както и разработването,
кандитатстването и участието в проекти, повишаващи капацитета на БТПП за
управление на дейности, финансирани по определени програми. В тази насока дирекция
“Европейска интеграция и европейски проекти” в БТПП е провела 41 семинара с 1090
участници; обезпечила е участие на Палатата в 7 европейски проекта. През 2013 г. БТПП
продължава работата по проекта ТРЪСТ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
През 2013 г. Европейския Информационен и Иновационен Центърът в БТПП работи по 4
проекта, които са с различна тематика – управление на отпадъците, екология, строителство,
интелигентна енергия. През 2013 г. са организирани 2 срещи на Евроклуба във връзка с
поемането на председателството на ЕС от Ирландия и Литва.
БТПП участва със свои представители във Комитетите за наблюдение на всички оперативни
програми. Представители на Палатата участват и в преговорите за изработването на
проектите на оперативните програми за следващия бюджетен период на ЕС 2014-2020.
Отдел Икономически анализи и политика е провел 17 анкетни проучвания (при 17 за 2012 г.);
за 15-та поредна година е организирано Eurochambres Economic Survey (с анкетирани 607
фирми); за 15-та поредна година е изготвена класацията ТОП 100 (като са обработени 5680
годишни отчети на фирми); за 4-та поредна година е изготвено изданието “Bulgaria in
1

figures”. Фирмите, обхванати от класацията ТОП 100 за 2012 г. формират 76,53% от БВП
(при 76,94% за 2011 г.). Служители в отдела имат 12 участия в интервюта за 2013 г.
По Проект «Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика»,
финансиран от ОП Човешки ресурси, БТПП организира 19 обучения, 29 кръгли маси,
предоставя 350 безплатни консултации, изготвени са 6 отраслеви и секторни проучвания, 6
проучвания на добри практики в 6 страни от ЕС, изработени за 3 видео клипа за БТПП.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:
 БТПП осъществява мащабна международна дейност чрез активното си участие в
редица авторитетни международни организации като Асоциацията на европейските
търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ), Международната търговска камара –
Париж, Международната организация на работодателите, Асоциацията на световните
търговски центрове и др.
 Палата участва активно в дейността на регионални международни организации като
Централноевропейската инициатива, Инициативата за сътрудничество в Югоизточна
Европа (SECI), Асоциацията на Балканските търговско-промишлени палати, Бизнес
съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и др.
 Международното сътрудничество, осъществявано от БТПП, намира израз и в
създаването и работата на смесени палати и съвети с участието на чуждестранни
бизнес среди. През 2013 г. са провели срещи Българо-японски икономически съвет и
Българо-украйнска индустриална камара при БТПП. През 2013 г. бяха създадени две нови
смесени камари – Двустранна търговска камара България-Румъния и Българо–сръбска
търговско-промишлена камара. Продължава активната дейност на Клуба на смесените
палати – проведени са четири срещи.
 В областта на външно-икономическото сътрудничество през 2013 г. са проведени общо
169 срещи с посланици и търговски представители на чужди държави, с представители на
сродни организации и на чуждестранни фирми; БТПП е организирала 14 семинара,
конференции и презентации.


Палатата е организирала 12 форума и бизнес делегации (в т.ч. 1 бизнес делегация в
чужбина - Виетнам). Тук влизат и форумите, организирани във връзка с посещенията на
президентите на Сърбия и Хърватия в БТПП.



На европейската среща на МОР в Киев председателят на Палатата представи презентация
по темата: „Намеса на държавата в социалния диалог и предизвикателствата пред
работодателските организации”.
Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” оказва
съдействие на работата и на Съвета по иновации и енергийна ефективност в БТПП.



ОБСЛУЖВАНЕ НА БИЗНЕСА:
БТПП е насочила своите усилия към всестранно подпомагане на българския бизнес чрез
предоставянето на изключително голям набор от услуги. За голяма част от тези бизнес
услугите Палатата се явява единствената в България организация, която ги предоставя при
спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени:
 заверката на вънщно-търговски документи (сертификати за произход, поканидекларации, експортни фактури, пълномощни, ценови листи и др.) – като за 2013 г.

2





















са заверени 26140 документа (при 25394 документа – за 2012 г.), от които в София –
6342, а в РТПП – 19798 (при 7209 в София и 18 185 в РТПП за 2012 г.).
БТПП е издател и гарант на международните гаранционни митнически документи
за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки – карнетите АТА. Като за
2013 г. Палата е издала 403 карнета АТА (392 – за 2012 г.), с които са изнесени стоки за
2,95 млн. лева (3,8 млн лева – за 2012 г.).
Издаване на сертификати с данни от Търговския регистър – за 2013 г. са издадени
4223 сертификата (3458 – за 2012 г.)
Издаване на сертификати за форсмажор – за 2013 г. са издени 35 бр.
Извършени са 9443 справки за фирми, посолства, държавни органи за 2013 г., при
8000 за 2012 г.
В Единния доброволен търговски регистър на БТПП са вписани 52869 субекта към
31.12.2013 г. Този електронен продукт обезпечава дейността на отдел „Търговски
регистър” по предоставяне на услуги на територията на цялата страна от служители на
БТПП, като информацията от регистъра чрез Интернет е достъпна от всяка точка на
света. За 2013 г. са регистрирани 352 нови търговци, а извършените промени по
регистрации са 6522;
Вписване на търговски представителства на чуждестранни лица – дейност
осъществявана само от БТПП (за отчетния период са вписани 771 нови представителства,
при 807 за 2012 г.).
Дейността на търговския регистър на БТПП представлява важен елемент от
функционирането на Единната система на българските търговско-промишлени
палатати, която включва БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати и
чиято основна цел е да се защитават интересите и да се обслужва българския бизнес на
територията на цялата страна - над 75% от външнотърговските документи се заверяват в
РТПП.
Оказано е съдействие за справка за статут на чуждестранна фирма и за доброволно
уреждане на спорове – 37 случая за 2013 г. (при 36 за 2012 г).
БТПП е организация, лицензирана за издаване на универсален електронен подпис. За
2012 г. са издадени и подновени 21 сертификата за електронен подпис.
Продължава кампанията за рекламиране на интернет портала за електронна търговия –
Ecomgrid;
Разпространява се информация за възможността за получаване на ваучери за храна от
„Содексо Пасс България”
Към БТПП работи Съветът “GS 1 България”, единствен в България, който предоставя
на фирмите - негови членове, услугите генериране на баркодове и консултации, свързани
с приложението на търговските кодове и електронен обмен на данни. За 2013 г. са
издадени 204 фирмени префикса, броят на членовете достига 3711, регистрирани са 148
кратки индетификационни номера GTIN-8.
През 2013 г. „БТПП- Център за професионално обучение, преводи, консултации и
фирмено обслужване” ЕООД е обслужило 4416 клиенти (от които ползвали
преводачески услуги 3504, ползвали консултации – 585, на 327 са изготвени търговски
документи), организирани са 3 изложения (SECURITY, СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО,
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО).
За първа година Викорс АД организира обучителни семинари – 10 броя на теми: общо
представяне на GS1, GS1 в здравеопазването и по защита на интелектуалната
собственост. 8 от семинарите са с такса участие.
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РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ - АРБИТРАЖ:
 Към БТПП функционира Арбитражен съд, който осъществява вътрешен и
международен арбитраж:
- по международния арбитраж за 2013 г.- са предявени 38 иска, образувани са 38 дела,
приключени са 41 дела (за 2012 г. са предявени 46 иска, образувани са 44 дела,
приключени са 40 дела);
- по вътрешния арбитраж са предявени 633 иска, образувани са 615 дела, приключени
са 679 дела (за 2012 г. са предявени 670 иска, образувани са 643 дела, приключени са
707 дела);
ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
 БТПП осъществява активна издадателска дейност – за отчетния период са издадени 252
бр. от бюлетин “Инфобизнес” на български език, който е в електронен вариант и се
издава ежедневно, както и 49 бр. на английски език – ежеседмично, само в електронна
версия. От непериодичните издания през 2013 г. са отпечатани Алманах „100 години от
основаването на Софийската търговска гимназия” – на български и английски език;
Практика на Арбитражния съд при БТПП; Рекламна брошура „Арбитражен съд при
БТПП – 116 години от създаването и 60 години от възстановяването”.
 БТПП разполага с библиотека, в която има над 8000 книги на български и чужди
езици, както и информация на електронни носители.
 Палатата е изградила и поддържа Интернет сайт: www.bcci.bg , на който се представя
актуална информация за дейността на БТПП и полезна информация за бизнеса. За
отчетния период са регистрирани 436 032 уникални посещения на този сайт, което е с
35,26% повече спрямо 2012 г.
 За популяризиране на дейността на БТПП през 2013 г. са отчетени 3202 публикации в
медиите (от които 1219 в Инфобизнес), 103 интервюта, поддържа се фотоархив с 11823
снимки.
ПРОЯВИ НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 спонсорство на детски дом „Св. Иван Рилски”
 поддържане на градинката на ъгъла на улиците Искър и Веслец;
 участие в инициативи на БЧК
 дарение на инициативата SOS детски селища
 дарение на инициативата „Българската коледа”
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В БТПП
В рамките на проведен ресертификационен одит БТПП е сертифицирана за нов тригодишен
период по стандарт ISO 9001:2008 (за периода 2013-2016).
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