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Приложения към Отчета за дейността на БТПП през 2021 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  към ОТЧЕТА  за  ДЕЙНОСТТА 

на  БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАПАЛАТА  през  2021 г.  

 
Приложение  № 1 към гл. I 

 

глава I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СТАНОВИЩА на БТПП за ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

 

АДРЕСАТ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЕ 

Президент 

 

N/A  

Министър-

председател 

 

Становище на БТПП, изх. №183/08.04.2021 относно: Относно отворено писмо от 

магазините, продаващи нехранителни стоки с площ над 300 кв.м. 

БТПП е против заповедта за затваряне. Предложението 

на БТПП е прието. 

 
Писмо на БТПП, изх. №284/01.06.2021 относно: Предложения на БТПП 

насочени към намаляване на бюрокрацията и административната тежест. 

Предложенията на БТПП са в процес на разглеждане и 

част от тях са заложени в  Споразумението за съвместно 

управление на Република България в период 2021 г. – 

2025 г. 

 
Становище на БТПП, изх. №326/22.06.2021 относно: Наредба за ползването на 

повърхностните води. 

БТПП е против изискването за предоставяне на документ 

за право на строеж, от собствениците на ВЕЦ, по 

отношение на заварените случаи. 

Предложенията на БТПП не са приети. 

 
Предложение на БТПП,  изх. №328/23.06.2021 относно: Непосилни условия за 

българските производители при прилагането на Закона за акцизите и данъчните 

складове (приет ДВ. Бр.96 т 6 декември 2019 г., доп. ДВ. Бр. 100 от 20 декември 

2019 г., изм. ДВ. Бр. 8 от 31 януари 2020 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 14 от 18 февруари 

2020 г., изм. и доп. ДВ. Бр.28 от 24 март 2020 г. и декември 2020 г.) и наложените 

акцизи при търговия на енергийни продукти с двойно предназначение. 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане. 

Законопроектът е на първо четене в НС.  

Становище на БТПП, изх. №424/17.08.2021 относно: Проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на 

повърхностните води. 

БТПП подкрепя отмяната на текстовете. 

Предложенията не са приети. 

Конституционен съд N/A  
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Народно събрание 

 

Становище на БТПП, изх. №36/02.02.2021 г. до Председателя на комисията по 

Икономическа политика и туризъм относно: Законопроект за предоставяне на 

цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (сигн. 002-01-76) 

БТПП принципно подкрепя законопроекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 23/2021. 

 
Становище на БТПП, изх. №86/22.02.2021 г. до Председателя на комисията по 

бюджет и финанси относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за държавната финансова инспекция (сигн.№ 102-01-11) 

БТТП не подкрепя законопроекта. 

Законопроектът не е приет. 

 
Становище на БТПП, изх. №432/23.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2021 г., № 46-102-01-4/02.08.2021 г.  

БТТП принципно подкрепя законопроекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 77/2021. 

 
Становище на БТПП, изх. №433/23.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за Бюджета на Държавното Обществено 

Осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2/30.07.2021 г. 

БТТП принципно подкрепя законопроекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 77/2021. 

Предложенията на БТПП са в процес на разглеждане, 

като част от тях са заложени в Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.  

 

 
Становище на БТПП, изх. №441/26.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Законопроект за 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн. № 46-154-01-5 

БТПП не подкрепя законопроекта. 

Законопроектът не е приет.  

 
Становище на БТПП, изх. №442/26.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Законопроект за 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн. № 46-154-01-3 и 

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн. № 46-

154-01-9 

БТПП не подкрепя законопроектите. 

Законопроектите не са приети.  

 
Становище на БТПП, изх. №443/26.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Законопроект за 

възрастните хора, сигн. № 46-154-01-1 

БТПП изразява несъгласие с част от текстовете. 

Законопроектът не е приет. 

 

 

 

Становище на БТПП, изх. №451/30.08.2021 г. до Председателя на комисията по 

труда, социалната и демографската политика относно: Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, сигн. № 46-154-

01-17  

БТПП подкрепя законопроекта. 

Законопроектът не е приет.  
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Становище на БТПП, изх. №476/09.09.2021 г. до Председателя на комисията по 

бюджет и финанси относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за митниците (сигн. № 46-154-01-39) 

БТПП частично подкрепя законопроекта. 

Законопроектът не е приет.  

НСТС 
Становище на БТПП, изх. №31/01.02.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление на 

Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на 

възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. 

БТПП се въздържа от подкрепа на проекта. Наредбата е 

обнародвана в ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г. 

 

 
Становище на БТПП, изх. №229/15.03.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление за 

изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 

г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници 

и служители, 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 

(ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм. и доп., бр. 2 от 2021 г.) 

БТПП частично подкрепя проекта. 

Предложенията на БТПП не са приети. 

 
Становище на БТПП, изх. №230/15.03.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление за 

изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 

2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване 

на заетостта на работници и служители след периода на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с 

Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; 

изм. и доп., бр. 89 от 2020 г.; изм., бр.110 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.) 

БТПП принципно подкрепя проекта. 

 

 
Становище на БТПП, изх. №211/19.04.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление за 

изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

БТПП подкрепя проекта. 

 

 

 
Становище на БТПП, изх. №218/20.04.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската 

експертиза. 

БТПП частично подкрепя проекта. Част от 

предложенията на БТПП са приети. 

 
Становище на БТПП, изх. №228/28.04.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Законопроект за изменение и 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване, (сигн.№ 154-01-6). 

БТПП не подкрепя част от предложенията по  проекта, 

предлага изменения. 

Законопроектът не е приет. 

Част от предложенията на БТПП са в процес на ново 

разглеждане, заложени са в Споразумението за съвместно 

управление на Република България в период 2021 г. – 

2025 г. 
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Становище на БТПП, изх. №229/28.04.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване (сигн.№ 154-01-4) 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 

(сигн.№ 154-01-53). 

БТПП се въздържа от подкрепа по проектите. 

Законопроектите не са приети.  

Предложенията на БТПП са в процес на ново 

разглеждане, като част от тях са заложени в 

Споразумението за съвместно управление на Република 

България в период 2021 г. – 2025 г. 

 
Становище на БТПП, изх. №230/28.04.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на ЗД на Закона за мерките 

и действията по време на ИП, (сигн.№ 154-01-31).  

БТПП се въздържа от подкрепа по проекта. 

Законопроектът не е приет.  

 
Становище на БТПП, изх. №331/24.06.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление за 

изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 

2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване 

на заетостта на работници и служители след периода на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с 

Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.(обн. ДВ. бр. 60 от 7 юли 2020 

г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 16 октомври 2020 г., доп. ДВ. бр. 110 от 29 декември 

2020 г., изм. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 23 март 2021 

г.).      

БТПП подкрепя проекта на ПМС с бележки.  

 
Становище на БТПП, изх. №384/23.07.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2021 г.  

БТПП принципно подкрепя проекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 77/2021. 

 
Становище на БТПП, изх. №385/23.07.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

БТПП принципно подкрепя проекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 77/2021. 

 
Становище на БТПП, изх. №386/23.07.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект за изменение и допълнение 

на Закона за бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2021 г.   

БТПП принципно подкрепя проекта. 

Законопроектът е обнародван в ДВ брой 77/2021. 

 
Становище на БТПП, изх. №507/01.10.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект 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. 

БТПП подкрепя  проекта на ПМС със бележки. Част от 

предложенията на БТПП са приети. 

 

 
Становище на БТПП, изх. №508/01.10.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление за 

БТПП подкрепя проекта. 
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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. 

Наредбата е Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. и доп. 

ДВ. бр.85 от 12 Октомври 2021г. 

 
Становище на БТПП, изх. №509/01.10.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 

2020 г.  

БТПП подкрепя проекта на ПМС със бележки. 

Предложенията на БТПП не са приети. 

 
Становище на БТПП, изх. №587/12.11.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина.  

БТПП подкрепя проекта с направени допълнителни 

бележки. 

Предложенията на БТПП са в процес на разглеждане. 

 
Становище на БТПП, изх. №632/03.12.2021 до Председателя на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество относно: Проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  

(ЗИД на ЗДДС), Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане  

(ЗИД на ЗКОП) и Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

(ЗИД на ЗАДС) 

БТПП принципно подкрепя законопроектите, с 

предложения за изменения. 

Предложенията на БТПП са в процес на разглеждане и 

част от тях са заложени в  Споразумението за съвместно 

управление на Република България в период 2021 г. – 

2025 г. 

 

Министерски съвет    N/A  

 

Министерства 

 

 

 

 

Становище на БТПП, изх.№70/25.01.2021 до министъра на труда и социалната 

политика относно: Искане за предоставяне на становище по чл.14, ал.2 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) по получена трето 

заявление от фирма ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“, относно 

получаване на разрешение за достъп до пазара на труда на 129 граждани на 

Република Турция 

БТПП не подкрепя искането. Бележките на БТПП са 

приети. 

 

 

 
Становище на БТПП, изх. №81/17.02.2021 до министъра на икономиката 

относно: Проект на Национална стратегия за малките и средните предприятия за 

периода  2021-2027 г.  

БТПП подкрепя проекта. Направени са допълнителни 

предложения. 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане и част 

от тях са  заложени като мерки в  Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.  

 
Писмо на БТПП, изх. №244/18.05.2021 до заместник министър-председателя по 

управление на европейски средства относно: Предложения на БТПП, след 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане, като 

са заложени под формата на мерки в  Споразумението за 
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проведена среща с г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по 

управление на Европейските средства. 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г. 

 
Предложение на БТПП, изх.№ 304/08.06.2021 г. до министъра на икономиката 

относно: Проект на Програма за конкурентоспособност и иновации в 

предприятията 2021-2027. 

 

 
Становище на БТПП, изх. №314/14.06.2021 до заместник министър-

председателя по икономическите и социалните политики и министъра на труда 

и социалната политика относно: Предоставяне на становище по чл.14, ал.2 от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност по подадено заявление от 

фирма „ДУЙГУ МЮНХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗЪМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ 

ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ“ КЧТ за получаване на разрешение за 

достъп до пазара на труда на 84 граждани на Република Турция, което надвишава 

предвиденото в чл.7, ал.1, т.2 от ЗТМТМ ограничение в общия брой на 

гражданите от трети държави. 

БТПП не подкрепя искането. Бележките на БТПП са 

приети. 

 

 
Становище на БТПП, изх. №434/21.06.2021 до заместник министър-

председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи 

относно: Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии към 

Министерски съвет за подпомагане на формирането и осъществяването на 

държавната политика в областта на защитата при бедствия. 

БТПП подкрепя частично проекта. Направени са 

допълнителни предложения. 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане. 

 
Становище на БТПП, изх. №369/09.07.2021 до служебен заместник министър-

председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и 

социалната политика относно: Предложения от БТПП, свързани с належащи 

проблеми в осигурителната система. 

Част от предложенията на БТПП са в процес на 

обсъждане, като са заложени  в  Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.  

 
Предложение на БТПП, изх. №423/16.08.2021 до служебния министър на 

здравеопазването относно: Предложение за промяна на Националния оперативен 

план за справяне с пандемията SARS-CoV-2. 

Предложенията на БТПП по  националния оперативен 

план не са приети.  

 
Становище на БТПП, изх. №425/17.08.2021 до служебен заместник министър-

председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и 

социалната политика относно: Позиция на БТПП по Проекти на ЗИД на 

Бюджетните закони за 2021 г.   

БТПП принципно подкрепя представените 

законопроекти. 

Част от предложенията на БТПП са в процес на 

обсъждане. 

 
Предложение на БТПП, изх. №555/20.08.2021 до Служебен заместник министър-

председател по икономическите и социалните политики и Министър на труда и 

социалната политика относно:  Изпълнение на Препоръката на Съвета от 30 

октомври 2020 г. относно „Мост към работни места – укрепване на границата за 

младежта“ и за замяна на Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване 

на гаранция за младежта (2020/с 372/01) 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане, като 

част са заложени под формата на мерки в  

Споразумението за съвместно управление на Република 

България в период 2021 г. – 2025 г. 

 
Становище на БТПП, изх. №434/23.08.2021 до заместник министър-председател 

по управление на европейските средства относно: Актуализирана версия на 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане, като 

част са заложени под формата на мерки в  
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Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, юли 

2021 г. 

Споразумението за съвместно управление на Република 

България в период 2021 г. – 2025 г. 

 
Становище на БТПП, изх. №459/01.09.2021 до служебен министър на 

здравеопазването относно: Предложение за ограничителни мерки на Главния 

държавен здравен инспектор  

Част от предложенията на БТПП са възприети. 

 
Предложение на БТПП, изх. №464/03.09.2021 до министър на икономиката 

относно: Предложение за мерки за подпомагане на туристическия сектор    

Част от предложенията на БТПП са възприети. 

 
Становище на БТПП, изх. №466/03.09.2021 до министър на икономиката 

относно:  Проект на рамкова позиция по предложението за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001, 

Регламент (ЕС) 2018/1999 и Директива 98/70/ЕО, относно насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници, и за отмяна на Директива 

(ЕС) 2015/652 на Съвета  

БТПП е представила предложения. 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане,   като 

са заложени под формата на мерки в  Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.  

 
Писмо на БТПП, изх. №467/03.09.2021 до служебен министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията относно: Проблеми при 

преминаването на граничните пунктове между България и Румъния 

Предприети са краткосрочни действия от страна на 

ресорните институции и са заложени мерки за 

разрешаването на проблема в    Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.. 

 
Предложение на БТПП, изх. №496/20.09.2021 до министър на икономиката 

относно: Предложение за промяна на Наредбата за посочване на нередности, 

представляващи основание за извършване на финансови корекции  

Предложенията на БТПП не са приети. 

 
Становище на БТПП, изх. №505/29.09.2021 г. до заместник-министър на 

правосъдието относно: Проект на Закон за защита на лицата, които подават 

сигнали или публично оповестяват информация за нарушения 

Законопроектът и предложенията на БТПП са в процес на 

обсъждане. 

 

 
Писмо на БТПП, изх. №545/18.10.2021 до министър на здравеопазването 

относно: Предложение за главния държавен здравен инспектор да бъдат 

определени допълнителни противоепидемични мерки, заради нарасналия брой 

на заразените с Ковид-19 лица и повишения брой на заети легла в болниците  

Предложенията на БТПП не са възприети. 

 
Становище на БТПП, изх. №557/21.10.2021 до заместник-министър на 

финансите относно: Проект на рамкова позиция относно предложени изменения 

на Директива 2003/96/ЕО 

БТПП принципно подкрепя текста. Изложени са 

допълнителни бележки и предложения. 

В процес на обсъждане. 

 
Писмо на БТПП, изх. №572/29.10.2021 до служебен министър на икономиката 

относно: Информация относно предложението за Регламент на Европейския 

Парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги 

(Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 

2000/31/ЕО 

Предложението на БТПП и бележките на Асоциацията на 

европейските търговски палати са в процес на обсъждане. 

 
Писмо на БТПП, изх. №755/09.11.2021 до служебен заместник министър-

председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните 

Предприети са краткосрочни действия от страна на 

ресорните институции и са заложени мерки за 
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работи относно: Писмо изх.№ 812100-16819 екз. №1/03.11.2021 г. на 

Министерство на вътрешните работи, във връзка с наше писмо изх.№ 

501/24.09.2021 г. – Проблеми при преминаването на граничните пунктове между 

България и Румъния. 

разрешаването на проблема в Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.. 

 
Становище на БТПП, изх. №786/29.11.2021 до заместник министър-председател 

и Министър на труда и социалната политика относно: Предложение до 

Народното събрание за ратифициране на разпоредби от Европейската социална 

харта (ревизирана), подписана от Република България на 21 септември 1998 г. в 

Страсбург  

БТПП подкрепя проекта на законопроект. 

В процес на обсъждане. 

Становище на БТПП, изх. №645/10.12.2021 г. до заместник-министър на 

правосъдието относно: Проект на Закон за защита на лицата, които подават 

сигнали или публично оповестяват информация за нарушения 

Законопроектът и становището на БТПП са в процес на 

обсъждане.  

Други структури 
Становище на БТПП, изх. №11/11.01.2021 до г-жа Петя Тянкова - началник на 

политическия кабинет на зам. министър-председателя по правосъдната реформа 

и министър на вътрешните работи относно: 

Изготвянето на проект на анализ на Национална стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., проект на 

Стратегия с приоритети за превенция и противодействие на корупцията през 

следващия стратегически период (2021-2027 г.) и проект на Пътна карта за 

изпълнение на стратегията 

БТПП подкрепя проектите. 

Предложението на БТПП е в процес на обсъждане, като 

част от разписаните мерки в Споразумението за 

съвместно управление на Република България в период 

2021 г. – 2025 г.. 

 
Становище на БТПП, изх. №97/11.02.2021 до Сотир Цацаров – председател на 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество относно: Оценка на въздействието на Закона за марките и 

географските означения. 

Предложенията на БТПП са възприети и са заложени във 

връзка с изменението на ЗМГО. 

 
Становище на БТПП, изх. №143/16.03.2021 до Атидже Алиева – Вели – член на 

Европейския Парламент относно: Предложение за директива на европейския 

парламент и на съвета относно адекватните минимални работни заплати в 

Европейския съюз. 

БТПП не подкрепя предложението за такава директива. 

В процес на обсъждане. 

Предложение на БТПП, изх. №165/25.03.2021 до г-жа Галя Димитрова – 

изпълнителен директор на НАП относно: Предложение за нормативни промени 

в Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 

(ППЗДДС); 

Предложенията на БТПП са в процес на обсъждане. 
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глава IV.  ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ (МСМО)  

 

Приложение № 1 към гл. IV 

 

Бизнес делегации и срещи 

Становище на БТПП, изх. №419-1/12.08.2021 г. до Дирекция „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ Министерство на труда и социалната 

политика относно: Докладване по ратифицирани конвенции на МОТ за 2021 г. 

(български и английски вариант)  

БТПП подкрепя проектите на докладите, с изключение на 

този за К 131 на МОТ. 

Бележките на БТПП са в процес на обсъждане. 

Становище на БТПП, изх. №578/05.11.2021 г. до председател на националната 

координационна група и директор на ГДПБЗН относно: Проект на годишен план 

за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от 

бедствия 2021-2025 г.  

БТПП подкрепя проекта. 

В процес на обсъждане. 

Становище на БТПП, изх. №621/24.11.2021 г. до управителя на НОИ относно: 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер 

на социалната пенсия за старост 

БТПП изразява своята принципна подкрепа. 

В процес на обсъждане. 

 
Становище на БТПП, изх. №669/30.12.2021г. до Дирекция „Европейски въпроси 

и международно сътрудничество" към Министерство на труда и социалната 

политика относно: Проект на Двадесети национален доклад относно прилагане 

на разпоредбите на Европейската социална харта. 

БТПП подкрепя частично проекта. 

Бележките на БТПП са в процес на обсъждане. 

№ събитие дата чуждестранни участници български участници 

1.  Онлайн среща на Асоциацията на Балканските 

палати АВС 

1.02.2021 13 4 

2.  Онлайн конференция с Пермска област, Русия 9.02.2021 20 18 

3.  Онлайн конференция с Башкирска област, Русия 25.02.2021 11 17 

4.  Онлайн конференция с Ростовска област, Русия 12.03.2021 18 15 

5.  Общо събрание на Асоциацията на пивоварите 18.03.2021 2 28 

6.  Виртуална среща с ТПП на Албания 29.03.2021 14 16 

7.  Виртуален форум България - Пакистан 31.03.2021 45 35 
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приложение 2 

Срещи със сродни международни и български организации 
 

№ събитие дата чуждестранни участници български участници 

1.  Среща с Британско-българската бизнес асоциация 5.01.2021 - 4 

2.  Участие в представянето но Програмата EXPO1 12.01.2021 - 34 

8.  Онлайн конференция с Брянска област, Русия 7.04.2021 15 15 

9.  Виртуален бизнес форум България - Куба 8.04.2021 12 22 

10.  Бизнес срещи с компании от област Татарстан, Русия 13.04.2021 10 12 

11.  Виртуален бизнес форум България - Ирак 31.05.2021 20 30 

12.  Българо-руски форум 19.05.2021 35 45 

13.  Българо-иракска бизнес среща 16.06.2021 7 4 

14.  Бизнес среща на тема България - Аржентина 23.06.2021 4 80 

15.  Виртуален форум България - Пакистан 28.06.2021 75 35 

16.  Бизнес срещи с германски компании 30.06.2021 15 5 

17.  Бизнес срещи с италиански компании 1.07.2021 6 7 

18.  Виртуална бизнес среща България - Украйна 7.07.2021 35 38 

19.  Участие в бизнес форума на Инициативата Три 

морета и специална сесия на ТПП 

8-9.07.2021 12 13 

20.  Среща с ТПП на Одрин 19.08.2021 12 6 

21.  Среща с компания от Индия и представители на 

Пловдив Тех парк 

23.08.2021 6 5 

22.  Среща с министър на добивната промишленост на 

Ирак и придружаваща делегация 

2.09.2021 8 8 

23.  Виртуална бизнес среща България – Индия с FIEO 7.10.2021 68 45 

24.  Среща със зам.-министър на ЮАР 13.10.2021 4 21 

25.  Бизнес среща по повод посещение на вицепрезидента 

на Виетнам и бизнес делегация 

26.10.2021 18 48 

26.  Уебинар, организиран съвместно с ТОВВ /Турция/ 1.11.2021 47 32 

27.  Виртуална среща ТПП България – ТПП Сърбия 18.11.2021 18 25 

28.  Участие във форум за членовете на АСТЦ 15-18.2021 - 4 

29.  Бизнес форум България - Виетнам 15.12.2021 112 15 

ОБЩО                                                                                                         29 550 633 
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3.  Среща със СТЦ Леуварден /Нидерландия/ 13.01.2021 3 2 

4.  Среща на ръководството на Европалати 13.01.2021 15 2 

5.  Среща с Българо-шведската камара 21.01.2021 3 3 

6.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 21.01.2021 2 2 

7.  Среща с Българо-японска бизнес асоциация 27.01.2021 - 4 

8.  Среща с Българо-украински бизнес съвет 27.01.2021 - 4 

9.  Участие в събитие на Европалати за електронните фактури 28.01.2021 16 2 

10.  Среща с представители на ТПП Хасково и ТПП Стара 

Загора 

29.01.2021 - 6 

11.  Среща в Администрацията на президента по повод 

Инициативата Три морета 

1.02.2021 - 25 

12.  Среща на делегатите на Европалати 2.02.2021 21 1 

13.  Среща на партньорите от Бизнес съвета на ОЧИС 3.02.2021 18 2 

14.  Участие в бизнес събитие с фокус Хонконг 5.02.2021 53 4 

15.  Участие в събитие на Шанхайския панаир 10.02.2021 15 2 

16.  Участие в среща на Европалати по повод Брекзит 10.02.2021 46 3 

17.  Среща с представители на Бизнес група ЕС-Индия 12.02.2021 35 3 

18.  Среща с ТПП на Южна Африка 16.02.2021 4 3 

19.  Участие в обучение на АСТЦ 17.02.2021 42 2 

20.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 18.02.2021 2 2 

21.  Участие в среща на работна група по миграционна 

политика на Европалати 

18.02.2021 15 1 

22.  Среща с ТПП на Грузия 22.02.2021 4 3 

23.  Среща с председателя на Унгаро-българската търговска 

камара 

22.02.2021 - 3 

24.  Участие в среща на АСТЦ на тема конференции и 

изложения 

24.02.2021 22 1 

25.  Участие в комитета по съседство на Европалати 24.02.2021 20 2 

26.  Участие в уебинар „Как да правим бизнес с Индия“ 25.02.2021 - 2 

27.  Участие в конференция на ББР по повод Инициативата Три 

морета 

2.03.2021 5 68 

28.  Участие в уебинар на Европалати Глобална Европа 9.03.2021 - 3 

29.  Участие в среща на АСТЦ 9.03.2021 48 1 

30.  Участие в Европейската среща на АСТЦ 11.03.2021 33 2 

31.  Участие в дискусия на Европалати 11.03.2021 - 3 
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32.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 11.03.2021 1 2 

33.  Среща с Асоциацията на пивоварите 15.03.2021 - 4 

34.  Среща с Българо-испанска търговска камара 16.03.2021 - 4 

35.  Среща с ТПП на Аржентина 16.03.2021 7 5 

36.  Среща с Центъра на промишлеността в Москва 23.03.2021 - 5 

37.  Участие в уебинар на МТК Вериги на доставки и 

финансиране за МСП 

23.03.2021 - 3 

38.  Участие в уебинар за Брекзит 25.03.2021 11 29 

39.  Среща с Българо-азербайджанската палата 25.03.2021 - 3 

40.  Среща на комитета за МСП и икономическа политика на 

Европалати 

25.03.2021 22 2 

41.  Участие в събития на Европалати Chamber connect 31.03.2021 55 5 

42.  Среща с ръководството на ИАНМСП 1.04.2021 - 3 

43.  Среща с Русенска ТИК 2.04.2021 - 5 

44.  Участие в уебинар на Европалати по програмата 

EU4Business 

7.04.2021 28 5 

45.  Среща с Българо-шведска палата 12.07.2021 2 2 

46.  Уебинар на АСТЦ 8.04.2021 32 2 

47.  Среща с представител на специалност Китаистика в СУ 13.04.2021 - 3 

48.  Обучение, организирано от АСТЦ 13.04.2021 30 1 

49.  Участие в общо събрание на АСТЦ 27-29.04.2021 - 2 

50.  Участие в събитие – закриване на програма Expo1 14.04.2021 - 57 

51.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 15.04.2021 1 3 

52.  Среща на Европалати Connecting European Chambers 15.04.2021 28 2 

53.  Участие в обучение на SBR consulting 20.04.2021 3 36 

54.  Участие в онлайн дискусия с посланика на Великобритания 20.04.2021 12 64 

55.  Среща с Центъра по промишлеността на България в Москва 20.04.2021 - 4 

56.  Участие в представяне на портала Access2markets 28.04.2021 12 15 

57.  Участие във виртуално събитие на Китайско посолство 29.04.2021 - 4 

58.  Седмица на АСТЦ 26-30.04.2021 - 5 

59.  Среща с Българската агенция по инвестиции 12.05.2021 - 5 

60.  Среща със студенти от Университета в Грьонинген, 

Нидерландия 

13.05.2021 17 4 

61.  Участие в конференция за Инвестиционния фонд на 

Инициативата Три морета 

18.05.2021 10 56 



13 

Приложения към Отчета за дейността на БТПП през 2021 г. 

62.  Среща на МТК 19.05.2021 28 2 

63.  Среща на МОР 21.05.2021 45 2 

64.  Среща с представител на ТПП Барселона 25.05.2021 2 2 

65.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 27.05.2021 1 2 

66.  Участие в събитие на Норвежко-българска ТПП 27.05.2021 12 26 

67.  Среща с ръководството на ИАНМСП 28.05.2021 - 3 

68.  Среща на Европалати Connecting European Chambers 1.06.2021 74 5 

69.  Участие в заседание на общото събрание на МОР 1.06.2021 - 8 

70.  Среща с ръководството на Българо-иранската асоциация 2.06.2021 1 2 

71.  Среща на МТК и СТО 3.06.2021 - 4 

72.  Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет 14.06.2021 1 2 

73.  Участие в германска конференция и срещи с фирми от 

сектор автомобилостроене 

15.06.2021 14 3 

74.  Среща с представители на Българо-италианска камара 16.06.2021 1 3 

75.  Европейска среща на АСТЦ 17.06.2021 37 2 

76.  Среща с партньорска организация от Германия 22.06.2021 4 1 

77.  Среща на АСТЦ 22.06.2021 19 2 

78.  Участие в информационен ден на EEN 22.06.2021 - 12 

79.  Среща с Анри Малос 22.06.2021 1 2 

80.  Среща с партньори от Шанхайския панаир 23.06.2021 4 2 

81.  Участие в среща на комитета за съседство на Европалати 24.06.2021 22 2 

82.  Среща с министъра на икономиката 29.06.2021 - 4 

83.  Среща с ръководството на Българската стокова борса 30.06.2021 - 4 

84.  Среща с министъра на икономиката и обявяване на 

годишните награди на СТИВ 

6.07.2021 - 74 

85.  Участие в уебинар на SBR consulting 21.07.2021 - 4 

86.  Участие в ОС на Българо-израелска ТПП 19.08.2021 - 18 

87.  Участие в събитие на HKTD Belt & Road 1-2.09.2021 - 5 

88.  Участие в регионална среща на МОР 15.09.2021 72 3 

89.  Среща с кандидатите за ръководство на Европалати 21.09.2021 32 3 

90.  Среща с МБИС 27.09.2021 2 3 

91.  Среща с ръководството на Българска банка за развитие 7.10.2021 - 9 

92.  Участие в конференция на МОР 7.10.2021 78 3 

93.  Среща на директорите/главните секретари в рамките на 

Европалати 

8.10.2021 22 2 
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94.  Среща с колеги от Европалати 8.10.2021 14 1 

95.  Участие в серия от онлайн събития на Европалати Reviving 

Europe 

12-14.10.2021 64 4 

96.  Среща с Международната инвестиционна банка 18.10.2021 2 4 

97.  Среща с ръководството на ТПП Ангола 21.10.2021 5 4 

98.  Участие в конференция на Шанхайската асоциация за 

търговия и износ 

28.10.2021 88 3 

99.  Среща с ТПП на Руската Федерация 28.10.2021 1 2 

100.  Среща с председателя на Българо-гръцка ТПП 15.11.2021 1 4 

101.  Бизнес обяд с посланиците на арабските страни в София, по 

покана на Асоциацията на Българо-арабските търговски 

палати 

16.11.2021 6 2 

102.  Участие в петия форум на Кметовете на столиците от 

страните ЦИЕ-Китай 

17.11.2021 - 5 

103.  Заседание на бюрото на Съвета по инвестиции 25.11.2021 - 7 

104.  Среща с представители на Българо-италианска търговска 

камара 

26.11.2021 1 3 

105.  Общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски 

палати /АВС/ 

29.11.2021 8 6 

106.  Среща с партньори от ТПП на Руската Федерация 30.11.2021 4 3 

107.  Участие в Инвестиционен форум на Казахстан 7.12.2021 - 5 

108.  Среща с представител на Българо-саудитски бизнес съвет 7.12.2021 - 3 

109.  Среща с ръководството на Bank of China, клон в Румъния 8.12.2021 3 3 

110.  Участие в семинар за митническите правила EС – 

Великобритания, организиран от Посолството на 

Великобритания 

8.12.2021 12 55 

111.  Среща с ръководството на ЦНСОССКЦИЕ /Център за 

селско стопанство Китай – ЦИЕ/ 

9.12.2021 - 4 

112.  Участие в конференция по повод годишнина от 

възстановяването на дипломатически отношения България - 

Украйна 

14.12.2021 55 48 

113.  Участие в работна група за членството на България в ОИСР 17.12.2021 - 25 

 ОБЩО 113 1429 949 
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приложение 3 

 

Срещи с посланици и търговски представители, министри 
 

 

№ събитие дата 

1.  Среща с нов български посланик в Нидерландия 7.01.2021 

2.  Среща с посланика на Япония 7.01.2021 

3.  Среща със СТИВ Дамаск 12.01.2021 

4.  Среща с посланика на Белгия 21.01.2021 

5.  Среща с нов български посланик в Мексико 25.01.2021 

6.  Среща с посланик на Албания 2.02.2021 

7.  Среща с български посланик в Португалия 2.02.2021 

8.  Среща с български посланик в Египет 2.02.2021 

9.  Среща с българския посланик в Тунис 4.02.2021 

10.  Среща с търговския съветник на Руско посолство 4.02.2021 

11.  Среща с българския посланик в Япония 10.02.2021 

12.  Среща с посланика на Пакистан 11.02.2021 

13.  Среща с посланика на ЮАР 11.02.2021 

14.  Среща с посланика на ЮАР 16.02.2021 

15.  Среща с представители на посолството на Нидерландия 16.02.2021 

16.  Среща с българския посланик в Унгария 17.02.2021 

17.  Среща с посланика на Грузия 22.02.2021 

18.  Среща с българския посланик в ЮАР 25.02.2021 

19.  Среща с посланик на Финландия 1.03.2021 

20.  Среща с посланика на ЮАР 1.03.2021 

21.  Среща с посланика на Испания 1.03.2021 

22.  Среща с посланика на Япония 8.03.2021 

23.  Среща с българския посланик в Сърбия 9.03.2021 

24.  Среща с българския посланик в Нигерия 11.03.2021 
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25.  Среща с посланик на Ирак 15.03.2021 

26.  Среща с българския посланик в Кувейт 15.03.2021 

27.  Среща с посланика на Аржентина 16.03.2021 

28.  Среща с търговския съветник на посолството на Австрия 25.03.2021 

29.  Среща с почетния консул на Естония в България 24.03.2021 

30.  Среща с посланика на Ирландия 30.03.2021 

31.  Среща с българския посланик в Мексико 30.03.2021 

32.  Среща с генералния консул в Шанхай, Китай 1.04.2021 

33.  Среща с посланика и търговския съветник на Молдова 5.04.2021 

34.  Среща с посолството на България в Куба 5.04.2021 

35.  Среща с българския посланик в Пакистан 6.04.2021 

36.  Среща с посланика на Италия 6.04.2021 

37.  Среща с търговския съветник на Китай 8.04.2021 

38.  Среща с посланика на Кувейт 20.04.2021 

39.  Среща с посланика на Пакистан 18.05.2021 

40.  Среща с посланика на Великобритания 25.05.2021 

41.  Среща с посланика на Украйна 27.05.2021 

42.  Среща с посланика на Словения 27.05.2021 

43.  Среща с търговския съветник на Украйна 31.05.2021 

44.  Среща с търговския съветник на Тайван 1.06.2021 

45.  Среща с посланика на Румъния 2.06.2021 

46.  Среща със зам.-търговски съветник на Гърция 8.06.2021 

47.  Среща с посланика на Южна Корея 21.06.2021 

48.  Среща с посланика на Косово 25.06.2021 

49.  Среща с посланика на Канада 29.06.2021 

50.  Среща с нов български посланик в Куба 5.07.2021 

51.  Среща с посланика на Нидерландия 5.07.2021 

52.  Среща с посланика на Азербайджан 7.07.2021 
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53.  Среща с посланика на Саудитска Арабия 7.07.2021 

54.  Среща с търговски съветник към Посолството на Пакистан 22.07.2021 

55.  Среща с представители на Посолството на Косово 23.07.2021 

56.  Среща с посланика на Виетнам 28.07.2021 

57.  Среща с посланика на Аржентина 29.07.2021 

58.  Среща с посланика на Бангладеш и почетен консул 11.08.2021 

59.  Среща с търговски съветник на Австрия 23.08.2021 

60.  Среща с търговски съветник на Австрия 25.08.2021 

61.  Среща с посланика на Словения 24.08.2021 

62.  Среща с търговския съветник на Тайван 26.08.2021 

63.  Среща с посланика на Азербайджан 31.08.2021 

64.  Среща с почетния консул на България в Ангола 1.09.2021 

65.  Среща с посланик и търговски съветник на Индия 8.09.2021 

66.  Среща с посланика на Япония 13.09.2021 

67.  Среща с търговски съветник на Албания 21.09.2021 

68.  Среща с търговски съветник на Украйна 27.09.2021 

69.  Среща с търговски съветник на Еквадор и почетен консул 1.10.2021 

70.  Среща със зам. посланика на Финландия 1.10.2021 

71.  Среща с Димитър Угринов, бивш СТИВ Ирак 4.10.2021 

72.  Среща със СТИВ Кайро 4.10.2021 

73.  Среща с посланика на ЮАР 4.10.2021 

74.  Среща с посланика на Сирия 4.10.2021 

75.  Среща с българския посланик в Литва, Латвия и Естония 5.10.2021 

76.  Среща с посланика на Азербайджан 11.10.2021 

77.  Среща с посланика на Нигерия 12.10.2021 

78.  Среща с посланика на ЮАР 13.10.2021 

79.  Среща с посланика на Виетнам 18.10.2021 

80.  Среща с търговски съветник на Гърция 19.10.2021 
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81.  Среща с търговски съветник на Канада 22.10.2021 

82.  Среща с посланика на Китай 28.11.2021 

83.  Среща с търговски съветник на Молдова 11.11.2021 

84.  Среща с търговски съветник на Виетнам 11.11.2021 

85.  Среща с посланика на Катар 29.11.2021 

86.  Среща с българския посланик в Нигерия 6.12.2021 

 ОБЩО  86 

 

 

 

Срещи с чуждестранни и български фирми 

приложение 4 
 

№ събитие дата чуждестранни участници български участници 

1.  Среща с компания от Сирия 12.01.2021 1 2 

2.  Среща с организацията WeThink 20.01.2021 3 1 

3.  Среща с ръководството на VIP Communications 21.01.2021 - 4 

4.  Среща с компания Crescendo 12.02.2021 3 1 

5.  Среща с изпълнителния директор на ДСК 8.03.2021 1 3 

6.  Среща с компания Crescendo 8.04.2021 2 1 

7.  Среща с ръководството на Главболгарстрой  21.04.2021 - 4 

8.  Среща с фондация Отворена София 27.05.2021 2 2 

9.  Среща с партньори от НДК 14.06.2021 - 6 

10.  Среща с организацията WeThink 18.06.2021 8 1 

11.  Среща с ръководителя на Q-connection 6.07.2021 1 2 

12.  Среща с корейски компании 9.07.2021 4 2 

13.  Среща с украинска компания 19.07.2021 2 2 

14.  Среща с ръководството на фирма „Йотов и син“ 16.08.2021 - 3 

15.  Среща с руска компания Sercons 16.11.2021 2 1 

 Общо 15 29 35 
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Среща на смесени съвети към БТПП 

приложение 5 
 

 

 Съвет дата 

1.  Среща на Клуба на смесените палати 15.12.2021 

2.  Общо срещи - 1  

 

 

 

Семинари, конференции и презентации 

приложение 6 
 

№ събитие дата чуждестранни участници български участници 

1  Уебинар „Бизнес сътрудничество България – 

Нидерландия“, организиран със СТЦ Леуварден 
14.01.2021 52 27 

2  Конференция България - Корея 19.01.2021 26 32 

3  Участие в онлайн събитие на CIIE China 20.01.2021 88 5 

4  Уебинар Търговски марки и програма на ЕС за 

финансиране на МСП, кандидатстващи за продукти 

на интелектуалната собственост, съвместно с 

Патентно ведомство 

28.01.2021 3 74 

5  Представяне на екзотичния плод манго с посолството 

на Пакистан 

9.08.2021 6 35 

6  Представяне на свободна зона Алат, Азербайджан 11.10.2021 4 23 

7  Уебинар, организиран съвместно с HKTDC /Хонг 

Конг/ 

14.10.2021 14 44 

8  Уебинар – представяне на програмата Еразъм за 

млади предприемачи 

27.10.2021 - 26 

9  Конференция – представяне на Инвестиционния 

фонд на Инициативата Три морета 

3.11.2021 3 70 

10  Участие в руска онлайн бизнес мисия 9.11.2021 22 6 

11  Участие в обучение как да работим със Zoom 16.11.2021 - 2 

12  Уебинар Как да правим бизнес със Замбия 24.11.2021 6 25 
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13  Участие в Конференция по повод годишнина от 

възстановяване на дипломатическите отношения 

между България и Индонезия 

24.11.2021 74 44 

14  Инвестиционен уебинар България - Русия 1.12.2021 28 32 

15  Обучение на представители на БТПП, членове и 

партньори, организирано от CCPIT /Китай/ 

3-16.12.2021 11 12 

 Общо 15 337 457 

 

 

 

приложение 7 

 

Срещи по проекти 
 

№ събитие дата чуждестранни участници български участници 

1  Среща на Работната група по интеграция 21.01.2021 2 24 

2  Среща с партньорите по проект RIDE 8.02.2021 8 1 

3  Среща с партньори за проектно предложение Tourinn 9.02.2021 12 3 

4  Среща по проект EYE Global 2.03.2021 45 5 

5  Среща с партньорите по проект RIDE 5.03.2021 9 1 

6  Среща с партньори по проект RIDE 8.03.2021 3 1 

7  Среща по проект Еразъм за млади предприемачи 12.03.2021 49 2 

8  Среща с партньори от ВКБОН 24.03.2021 3 29 

9  Среща на работната група по интеграция 30.03.2021 1 23 

10  Представяне на проект RIDE 30.03.2021 1 23 

11  Среща с партньорите по проект RIDE 16.04.2021 7 1 

12  Среща по проект ERIAS 21.04.2021 12 2 

13  Среща с партньорите по проект RIDE 22.04.2021 6 1 

14  Среща на комитета по наблюдение на проект RIDE 28.04.2021 6 1 

15  Среща с компания Веселите бонбони по проект 

ERIAS 

18.05.2021 2 1 
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16  Семинар по проект ERIAS Предприемачество за 

мигранти 

21.05.2021 22 8 

17  Среща на Работната група по интеграция 26.05.2021 3 22 

18  Среща на комитета по наблюдение на проект RIDE 28.05.2021 7 1 

19  Среща по проект Еразъм за млади предприемачи 31.05.2021 7 1 

20  Обучение по български език за хора от трети страни 

по проект ERIAS 

1.06.2021-21.09.2021 23 5 

21  Среща по проект Еразъм за млади предприемачи 28.06.2021 7 1 

22  Среща по проект Новото нормално 30.06.2021 12 2 

23  Среща на комитета по наблюдение на проект RIDE 29.06.2021 6 1 

24  Обучение по проект ERIAS Как да намерим работа 21.07.2021 20 6 

25  Среща на Работната група по интеграция 21.07.2021 2 15 

26  Среща с Мариана Тошева, БЧК по проект ERIAS 20.28.2021 - 2 

27  Среща с Галина Куртева, Асоциация на 

преподавателите по български език като чужд 

20.08.2021 - 2 

28  Среща с партньорите по проект RIDE 2.09.2021 6 2 

29  Среща по проект Еразъм за млади предприемачи 27.09.2021 8 2 

30  Обучение по проект Еразъм за млади предприемачи 27.09.2021 46 5 

31  Уъркшоп по проект ERIAS 18.10.2021 18 5 

32  Работна среща по програмата Еразъм за млади 

предприемачи 

18-21.10.2021 163 18 

33  Среща на експерти по проект Новото нормално 22.10.2021 17 2 

34  Среща по проект Еразъм за млади предприемачи 25.10.2021 10 2 

35  Среща с партньорите по проект RIDE 28.10.2021 8 2 

36  Среща с кандидат по програмата Еразъм за млади 

предприемачи 

29.10.2021 - 3 

37  Обучение на Мелис Мехмед, участник в Еразъм за 

млади предприемачи 

16.11.2021 - 3 

38  Конференция по проект ERIAS 17.11.2021 10 59 
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39  Среща по проект RIDE, Брюксел 18-19.11.2021 12 2 

40  Финална конференция по проект ERIAS, Солун 24.11.2021 420 8 

41  Среща на работната група по интеграция 8.12.2021 2 27 

42  Участие в събитие по програма Еразъм за млади 

предприемачи 

13.12.2021 84 6 

43  Партньорска среща по проект ERIAS 16.12.2021 9 5 

 Общо 43 1088 335 
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глава VI. ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, МЕДИИ и БИБЛИОТЕЧЕН АРХИВ (ЕПИМБА) 
 

Приложение № 1 към гл.VI 

 

 

БНР: (9)  

Българската икономика ще започне да расте най-рано догодина 

Бизнесът предупреждава за задаваща се финансова нестабилност 

Цветан Симеонов: Допълнителното държавно финансиране за образование да се обвърже с резултати 

Процедурата за “Синя карта на ЕС” ограничава наемането на работници от трети държави 

Цветан Симеонов: Трябва да се преборим с тези две язви- корупцията и недобрата работа на съдебните и правоохранителни органи 

Цветан Симеонов: Правителството да спазва принципа за равно третиране на бизнесите 

Любомир Левичаров: България заема 53-то място по конкурентоспособност от общо 64 държави 

БТПП раздава годишните си награди за икономически постижения 

Главен герой Гена Събева: Предприемачеството е смелост, нищо друго 

 
BloombergTV/ Bulgaria on Air: (13) 

Людмил Иванов: Жп транспортът в НПВУ, до 2026 г. българските железници ще са с европейски облик 

Как българският бизнес може да се възползва от търговската война с Китай? 

БТПП: Редица предприятия затварят, търсят купувачи 

Васил Тодоров: Няма ясни правила, по които правителството определя минималната работна заплата 

България отстъпва в класацията за конкурентоспособността 

Васил Тодоров: Високите цени на енергоносителите. Доволен ли е бизнесът за помощите за ток 

Тодор Табаков: Системата на ДДС е направена така, че да насърчава… 

Актуализация на бюджета, къде са пробойните 

Цвета Братанова: Еволюцията на баркода и значението му за потребителя 

Васил Тодоров: Компенсациите заради цените на тока се оказаха неефективни 

По-малко български фирми очакват ръст на приходите си през 2022 г. 

БТПП отличи водещия на Bloomberg TV Bulgaria Христо Николов с приз „Журналист на 2021 г.“ 

 
БТА: (5)  

Подкрепата за малките и средните предприятия е решаваща за справянето с кризата и за възстановяването на икономиката, смятат от ЕИБ и 

МБИС 

Предприемат се стъпки за решаване на проблемите при преминаването на граничните пунктове между България и Румъния 

Виртуален бизнес форум България-Индонезия ще се състои на 24 ноември 

Над 1000 безработни са получили подкрепа по проект на БТПП по Националния план за действие по заетостта 

Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда 
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Банкер: (10)  

Мост между поколенията в бизнеса 

Допълнително финансиране за студенти, които работят по специалността си 

Корейска компания иска да произвежда предпазни маски в България по свой дизайн 

България отстъпва в класацията за конкурентоспособността 

Двойно по-малко БГ фирми очакват ръст на приходите си през 2022 г. 

БТПП подкрепя създаването на електронна трудова книжка 

БТПП е за мерки за включване на неактивните лица към пазара на труда 

Токът ни - евтин навън, скъп "вътре" 

Финландските компании с интерес към Плана за възстановяване 

Приключи проект „СКОРОСТИ“ по Националния план за действие по заетостта 

 
Maрица: (6)  

Пускат филма за индустриалеца Иван Грозев в социалните мрежи 

Ново поскъпване на тока, бизнесът е в шок 

Мангото - свещеното дърво на Буда 

Е-трудова книжка? Може, ама друг път 

Моно Петра: Нови мои скулптури ще се появят върху Луната 

По-големи бонуси за Коледа: Вижте с колко пари стимулират служителите 

 
БНТ 1: (5)  

Цветан Симеонов: Какво иска бизнесът от новите депутати и министри 

Васил Тодоров: Фокусът на нашите усилия е подкрепата на българското производство 

Цветан Симеонов: България участва с 20 милиона евро по Фонда към инициативата "Три морета" 

БТПП раздаде годишните си награди 

Ще се върнем ли към нормалните работни графици след ваксинирането? 

 
24 Часа: (4)  

Асоциацията на работодателите против наложеното увеличаване на таксите на БФБ 

В Деня на миньора индустрията поиска стабилност и спокойствие (обзор) 

33% от бизнеса против зеления сертификат, под 50% работодатели препоръчват ваксиниране 

БТПП също иска да се отворят големите нехранителни магазини 

Стандарт: (4)  

Политиците не чуват. Те са от друго измерение 

"Три морета" за възможностите за финансиране пред бг бизнеса 

Бизнесът с 3 условия към новата власт 

Васил Тодоров: Фирмите не искат заеми, а грантове 
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Epicenter.bg: (2)  

УниБИТ и Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ сключиха споразумение за съвместна работа 

Красимир Дачев: Три пъти се повишиха разходите за ток 

 
Cash: (4)  

Северна България е изгубила една пета от населението си 

Онлайн събития за фирми, търсещи партньори в България и Русия 

Иновативни предприятия могат да кандидатстват за финансиране в сферата на роботиката 

Работодателите са разединени за въвеждането на „зелен сертификат“ 

 
Econ St Zagora: (4)  

Становище на БТПП относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за адекватни минимални работни заплати в ЕС  

Обявени са условията за участие във Фестивала на виното и културното наследство Августиада през 2021 г. 

Покана за участие във виртуално събитие за представяне на China International Import Expo – CIIE 

Споровете по правилата на Арбитражния съд при БТПП ще се провеждат в ТПП Стара Загора 

 
Дума: (3)  

Страховете за икономиката изпревариха тези за здравето 

Кой ще лапне лъвския пай от европейските милиарди? 

Скъпата енергия най-много мъчи бизнеса Повече от двойно е нараснал за година делът на работодателите, които ще правят съкращения 

 
NOVA_tv: (3)  

Стимулират работодатели, които наемат на работа самотни родители 

Красимир Дачев: В енергетиката има много за изчегъртване 

Красимир Дачев: Простотията е толкова голяма, че доминира над инстинкта за самосъхранение 

 
Труд: (2)  

Още предприятия ще фалират 

Красимир Дачев: Зеленият сертификат е мъдрото решение 

 
AGRO BG: (2)  

Синхронизираме информация за продукти ефективно по целия свят 

Старт на присъствените семинари, демонстрациите и изнесените приемни на НССЗ 

 
DartsNews: (2)  

Наши производители на мебели покориха Европа и Близкия Изток 

Връчиха златни статуетки на лидерите в бизнеса на Балканите 
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Dir.bg: (2)  

Бизнесът: Мудността, а не размерът, спъва мерките на държавата 

Тревогите на бизнеса растат: скъпа енергия, липса на кадри, високи заплати 

 
debati: (3)  

До 10 месеца се налага да чакат фирмите, които кандидатстват за COVID-помощ 

Цветан Симеонов: Има стотици компании без достъп до помощи, които се справят много добре 

Любомир Левичаров: Помощта на държавата трудно стига до бизнеса 

 
capital-Daily: (2)  

Субсидии на изчакване 

Новата синя карта на ЕС 

 
Logistika: (2)  

Мобилно приложение измерва риска от текучество във фирмите 

БТПП: Фирмите дават по-високи бонуси тази година 

 
Industryinfo.bg: (2)  

Уебинар представя Хонконгския научно-технически парк  

Онлайн форум представя възможностите за бизнес между България и Индонезия 

 
Economy.bg: (2)  

Радев обсъди с АмЧам и БТПП инициативата „Три морета“ 

Ще бъдат създадени 17 нови програми за обучение на студенти в областта на ИТ, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки 

 
economic.BG: (2)  

Успехът е страст и много работа 

Предприемачески маратон с Гена Събева 

 
desant.net: (2)  

Засаждат дървета в памет на загиналите при трудови злополуки 

Посолството на Пакистан представя в София екзотичното манго 

 
Politika Weekly: (2)  

БТПП предлага на служебното правителство варианти за намаляване на бюрокрацията и административната тежест 

Икономика: Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда 

 
BTVnovinite: (2)  

Цветан Симеонов: Работа извън офиса: Очаква ли се някои от онлайн дейностите, въведени заради пандемията, да останат постоянни? 

Повишение на пенсиите с 12.5 от октомври и нова социална помощ 
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Dnes.bg: (2)  

Васил Тодоров: Редица предприятия затварят, държавата е абдикирала от своите задължения 

Красимир Дачев за финансовия министър: Смешно е да не знае, че има несъбираема част

 
Дневник: (1)  

Тодор Табаков: И офшорните фирми без дейност задължително се декларират 

 
1 към 1 в строителството: (1)  

Архитектурно-строителна седмица отваря врати днес 

 
Mediapool: (1)  

Ивайло Дерменджиев спечели изборите за председател на адвокатурата 

 
CityBuild: (1)  

Регистърът на брокерите защитава потребителите при сделки с недвижими имоти  

 
Сега: (1)  

Министрите на ГЕРБ отрязаха бизнеса от студентската програма 

 
19min: (1)  

53-и сме по конкурентоспособност от 64 

 
Предприемач: (1)  

Потребители следят за фалшиви и невалидни баркод номера 

 
Media Cafe: (1)  

Стартира менторска програма за подкрепа на жени предприемачи 

 
Profit BG: (1)  

Газът поскъпва през декември, поевтинява от януари 

 
 

VratzaNews: (1)  

ТПП -Враца проведе семинар по проект„RESTART_4Danube” 

 
Radio Sofia: (1)  

Менторска програма за 6 месеца ще превърне 50 жени в бизнесдами 
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Gabrovo_News: (1)  

Твоят избор има значение 

 
novata_ikonomika: (1)  

От БТПП  напомнят, че префиксът на баркода… 

 
Inst Market: (1)  

Бизнесът иска дигитализиране на процедурите по ковид-мерките 

 
Economic.bg: (1)  

Красимир Дачев: Администрацията е спирачка на развитието 

 
tbmagazine.net: (1)  

Женското предприемачество се нуждае от подкрепа 

 
RADIO999: (1)  

Фирмите и GDPR: Информационни дни и събития по проект " mindtheDATA" 

 
bgNES: (1)  

Артистът Моно Петра изпрати 6 скулптури до Луната 

 
Divident: (1)  

Учени от 13 държави се включиха в международна научна конференция на Стопанския факултет 

 
MONITOR: (1)  

Над 30 фирми на търговското изложение "Доверете се на българското" 

 
PETEL.BG: (1)  

Икономист: Политици с малък капацитет в Народното събрание не могат да се справят със скъпия ток 

 
offnews: (1)  

Експерти предлагат сериозни промени на приоритетните жп проекти у нас 

 
news.bg: (1)  

Работодателите: Дошло е време за реформи 

 
Faktor.bg: (1)  

Моно Петра: От Земята до Луната и от Луната до Земята продължих визуализирането… 
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3e-news.net: (1)  

Бизнес и синдикати настояват планът за възстановяване да бъде финализиран в срок от правителство - в оставка или служебно 

 
Stolica.bg: (1)  

В София стартира менторска програма за подкрепа на жени предприемачи 

 
Topnovini.bg: (1)  

Любомир Левичаров: България заема 53-то място по конкурентоспособност от общо 64 държави 

 
Profit.bg: (1) 

БТПП: Една трета от служителите биха се ваксинирали срещу COVID-19 

 
Hit-bg.com: (1)  

Проект „БЪДИ ДИГИТАЛЕН“ за умения по ключови длъжности и/или професии  

 
Kardjalipress.com: (1)  

Кърджалийска търговско-промишлена палата - двадесет и пет години работа в подкрепа и защита интересите на бизнеса от област Кърджали 

 
Darik News: (1)  

Баркодът, променил съвременната икономика, става на 50 години 

 
Икономически живот: (1)  

Бизнесът се разгневи на синдикатите заради изчисляването на работното време 

 
PIK Media: (1)  

Подготвя се изложба-базар на български стоки в Кувейт 

 
Novini London: (1)  

Пакистанско манго скоро по магазини и пазари в България 
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V І І .  О Т Д Е Л  „ К О М П Ю Т Ъ Р Н И  С И С Т Е М И ”  ( К С )  

Приложение към гл.VII 

 

 

Дирекция “TЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО”  

 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Клиентски регистър (BG) (70 102/ 56 233 public) 
(69 582/ 55 301 public) 

дирекцията 

Клиентски регистър (EN) 8 045 (7 863) public дирекцията 

Tърговски регистър (BG 7 822  / EN 18 684) 
(BG 3 700  / EN 4 120) 

директор 

Членство в БТПП BG 2 521 / EN 739 
(BG 3 019 / EN 965) 

директор 

Как да стана член ? BG 1 197 (BG 1 284) директор 

Търговско представителство (ТП) на чуждестранни лица BG 8 306 / EN 800 
(BG 7 870 / EN 708) 

директор 

- Документи за първоначална регистрация на ТП BG 5 432/ EN 507 
(BG 5 237 / EN 381) 

директор 

- Промени, отнасящи се до приетите изменения и допълнения на Закона за 

чужденците в РБългария, обн. ДВ бр. 34/2019 г. 

BG 3 282 / EN 205 
(BG 3 590 / EN 332) 

директор 

Сертификати, референции, справки BG 3 017 / EN 401 
(BG 3 407 / EN 368) 

директор 

АTA карнети BG 3 025 / EN 293 
(BG 1 701 / EN 259) 

гл. експерт АТА карнети 

Сертификати за произход, фактури и др. BG 6 200 / EN 1 313  
(BG 5 856 / EN 803) 

директор 

Документи за първоначална регистрация в Единния ТР BG 937 / EN 863 
(BG 1 219 / EN 627) 

директор 

Издаване на сертификати форсмажор BG 2 107 / EN 1378 
(BG 2 476 / EN 806) 

директор 

Препоръчителни клаузи “форсмажор” за включване във външнотърговски 

договори 

BG 2 107 / EN 80 
(BG 6 598 / EN 282) 

директор 
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Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Индустриални зони BG 11 248 / EN 5 329 
(BG 9 727/ EN 4 320) 

директор 

Електронен подпис (2019 – прехвърляне към друг доставчик) BG 2 836 (BG 1 919)  

Предоставяне на писмени справки от Единния доброволен търговски регистър BG 1 055 / EN 346 
(BG 595 / EN  267) 

директор 

Информация за чуждестранни фирми BG 243 / EN 44 
(BG 227 / EN 62) 

директор 

Доброволно уреждане на търговски спорове BG 36 / EN 18 
BG 38 / EN 11 

директор 

   

 

 

Дирекция „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ“ (МСМО) 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Клуб на смесените палати в България BG 8 097 / EN 1 704 
(BG 3 292 / EN 2 643) 

директор 

Бизнес делегации  BG 838 / EN 7227 
(BG 752 / EN 203) 

директор 

 

 

Дирекция „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ (ЕИЕП) 

Посещаемост на: Униклани посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

ТОП 100 – обща страница BG 8 071 / EN 2 502 
(BG 8 598 / EN 3 291) 

експерт Икономически анализи 

Публикувани счетоводни отчети през 2021 (ГФО 2020) 854  

Публикувани счетоводни отчети през 2020 (ГФО 2019) 1 176  

ТОП 1500 – издание 2018, пуснато декември 2019 
(издание 2019 е пуснато януари 2021 поради пандемията COVID 19) 

5 058 (108) експерт Икономически анализи 

Икономически анализи – общо представяне BG 1 001/ EN 321 
(BG – 1 093 / EN – 227) 

експерт Икономически анализи 
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Посещаемост на: Униклани посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

ТОП 1500 – издание 2020/2019 
(издание 202 е пуснато януари 2022 поради пандемията COVID 19) 

74 (2 109) експерт Икономически анализи 

Проекти на БТПП BG 1086 / EN 700 
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” – 2 

390 

(BG 1 562 / EN – 646) 

директор 

Евроклуб BG 88 - / EN 240 
(BG 109 / EN – 190) 

ръководител EEN 

 

 

ЮРИДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Законопроекти 883 (1 153) юристи 

Декларация за поверителност BG 5 113 / EN 2 141 
(BG  3 944 / EN 1 528) 

юристи 

Насоки за дейността 2019 - 2023 г. BG 971 /EN 63 
(BG 1 022 / EN 39) 

юристи 

Ръководни документи BG 335 / EN 110 
(BG 403 / EN 139) 

юристи 

Устав на БТПП 294 (341) юристи 
 

 

ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, МЕДИИ И БИБЛИОТЕЧЕН АРХИВ (ЕПИМБА) 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

уникални посетители на infobusiness.bcci.bg  

159 652 (137 044 за 2020) 

Отговорен за информацията 

Бюлетин Инфобизнес, BG   46 277 (47 579) гл. експерт Печатни издания 

Инфобизнес, EN заглавна страница 5 337 (3 791) гл. експерт Печатни издания 

 

ПР 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Актуални новини 34 813 (36 500) PR, всички дирекции/отдели 
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Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

БТПП в медиите 3 639 (3 639) PR 

Видео библиотека 1 288 (1 004) PR 

 

СЕКРЕТАРИАТ 

Посещаемост на: Униклани посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Телефонен указател 21 231 (18 731) експерт Координация и контрол 

Отзиви за БТПП 7 368 (5 356) Протокол 

Онлайн система за потвърждаване за участие в 

Изпълнителен съвет 

1 816 (2 555) експерт Координация и контрол 

Съвет на председателите 1 365  (1 324) експерт Координация и контрол, експерт Връзки 

с РТПП от дирекция Търговски регистър и 

членство 

Международни и Национални участия 1 240 (1 167) експерт Координация и контрол 

Ръководство BG 833 / EN 337 
(BG 964 / EN 425) 

експерт Координация и контрол 

Онлайн система за потвърждаване за участие в Съвет на 

председателите 

1 409 (950) експерт Координация и контрол връзки с БО 

Възможности за корпоративна социална отговорност 660 (762) експерт Координация и контрол 

Онлайн система за потвърждаване за участие в 

Управителен съвет 

742 (755) експерт Координация и контрол 

 

 

СЕКРЕТАР НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Членове на Съвет на БО BG 1 585 / EN 2 284 
(BG 1 996 /EN 4 798) 

експерт Координация и контрол – секретар на съвет 

на БО 

Заглавна страница на СБО 1 597 (1 285) BG експерт Координация и контрол – секретар на съвет 

на БО 

Новини от БО 534 (811) експерт Координация и контрол – секретар на съвет 

на БО 
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Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Онлайн  система за потвърждаване за участие в Съвет 

на БО 

75 (52) експерт Координация и контрол – секретар на съвет 

на БО 

 

КСис 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Валутни курсове 7 074 (57 567) гл. експерт КСис 

Контактна форма BG 6 310 / EN 327 
(BG 8 754 /EN 96) 

гл. експерт КСис 

Тарифа на БТПП 5 5 77 (5 534) гл. експерт КСис 

Реклама, презентационна техника BG 686 /EN 221 
(BG 734 / EN186 ) 

гл. експерт КСис 

Награди на БТПП 111 (118) експерт Координация и контрол съвместно с гл. 

експерт КСис 

 

 

ПОДАВАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ/ОТДЕЛИ ПО ЕДНА ТЕМА 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Заглавна страница BG 309 188 / EN 25 785 
(BG – 318 094 /EN 20 318) 

Ръководство на БТПП, PR  

Онлайн система за регистрация за мероприятия на 

БТПП 

47 948 (32 339) всички директори/ръководители на отдели 

Оферти от БТПП – база данни 8 187 (8 712) експерт EEN и експерт МСМО 

Полезна информация – общо BG 1 750 / EN 74 
(BG 4 785 /EN 455) 

всички директори/ръководители на отдели  

За нас BG 2 908 / EN 921 
(BG 3 334 /EN 405) 

Ръководство на БТПП, PR, Икомомически 

анализи, Търговски регистър 

Проекти BG 1 086 / EN 700 
(BG 1 562 /EN 646) 

директори на дирекции/ръководители отдели 

участници в проекти  

Кариери 975 (1 202) всички дирекции и самостоятелни отдели 

Семинари, обучения и фирмени презентации BG 1 063 / EN 234 
(BG 1 074 /EN 179) 

МСМО, ЕИЕП 
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Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Местни органи BG 327 / EN 1 251 
(BG 303 /EN 751) 

всички директори/ръководители на отдели  

Заглавна страница (Russian) 7 329 (4 082) Ръководство на БТПП, PR 

Заглавна страница (Italian) 7 029 (3 721) Ръководство на БТПП, PR 

Заглавна страница (German) 6 005 (2 956) Ръководство на БТПП, PR 

Заглавна страница (French) 5 918 (2 823) Ръководство на БТПП, PR 

Заглавна страница (Spanish) 5 214 (1 879) Ръководство на БТПП, PR, КСис 

Онлайн услуги (пуснати май 2020) 3 249 (1 758) директори на дирекции/ръководители отдели 

 

 

АРБИТРАЖЕН СЪД при БТПП 

Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Арбитражен съд BG 17 309 /EN 1 420 
(BG 16 570 /EN 1 350) 

секретариат на Арбитражен съд 

Правилник на АС BG 3 408 / EN 413 
(BG 2 853 /EN 391) 

председател на Арбитражен съд 

Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, 

които се разглеждат от АС при БТПП - 2019 

BG 1 648 / EN 140 
(BG 1 581 /EN 107) 

Председател на Арбитражен съд 

Списък на арбитрите по вътрешни дела, разглеждани от 

АС 

2 066 (1 410) секретариат на Арбитражен съд 

Клауза за арбитраж, препоръчана от БТПП BG 1 216 / EN 335 
(BG 1 204 /EN 292) 

Председател на Арбитражен съд 

Списък на арбитрите по международни дела  BG 617 / EN 154 
(BG 485 /EN 159) 

Председател на Арбитражен съд 

Закон за международния търговски арбитраж 470 (551) Председател на Арбитражен съд 

Устав на АС при БТПП 470 (500) Председател на Арбитражен съд 

Компетентност на АС при БТПП 361 (364) Председател на Арбитражен съд 

Предимства на арбитражното производство 400 (351) Председател на Арбитражен съд 

Президум на АС при БТПП 408 (323) Председател на Арбитражен съд 

Тарифа за таксите и разноските за помирение 305 (245) Председател на Арбитражен съд 
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Посещаемост на: Уникални посетители 
(в скоби 2020 г.) 

Отговорен за информацията 

Практики на АС при БТПП (края на октомври 2020) 1 363 (231) Секретариат на АС на Арбитражен съд 

Препоръчителна клауза за медиация 226 (179) Председател на Арбитражен съд 
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Приложение № 1 към гл.XI 

 

 

АНГАЖИМЕНТИ И ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БТПП -  ЯНУАРИ -ДЕКЕМВРИ 2021 Г.  

 

Ангажименти и проведени срещи на Ръководството на БТПП -  януари -декември 2021 г.  

 

 

 

 Държавни организации Международни контакти Вътрешни срещи 

 Правителство НС други 

държавни 

органи 

Международни 

организации 

Посрещнати 

делегации 

Посолства РТПП 

(К) 

Браншови 

организации 

Членове други вътр. 

онлайн срещи, 

операт, дела 

Цв.Симеонов 18 7 32 22 5 44 14 23 36 109 

Т.Табаков 4 2 9 8 2 8 3 11 9 19 

Кр.Дачев 6 1 7 3 1 5 2 9 12 21 

В.Тодоров 15 7 15 11 3 15 8 20 20 32 

Общо: 43 17 63 44 11 72 27 63 77 181 

 

 

 Представителни срещи Други 

 
Работни обеди/ 

Вечери 

/коктейли 

приеми 

Концерти/ 

изложби, 

конкурси др. 

Командировки Неправителствени 

организации 

фирми Изложения Онлайн Конференции 

Семинари/ 

Кръгли маси 

Лекции 

Интервюта 

Цв. Симеонов 18 9 9 34 20 3 69 31 

Т.Табаков 11 3 1 7 3 n.a. 18 6 

Кр.Дачев 16 6 n.a. 11 11 n.a. 16 33 

В.Тодоров 8 2 6 18 15 n.a 40 12 

Общо: 53 20 16 70 49 3 143 82 
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КОМАНДИРОВКИ 2021 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Цв.Симеонов – гр. Кюстендил - Заседание на Съвета на председателите в рамките на семинар по бeзопасни и здравословни условия на труд и 

среща-дискусия с бизнеса от региона и с местните органи на БТПП в Югозападен район за планиране - София и Софийска обл., Благоевград, 

Перник, Кюстендил;  

Цв.Симеонов – с. Арбанаси - Среща с експертите на БТПП с месторабота в РТПП в рамките на семинара за „Здравословни и безопасни условия 

на труд“; 

Цв.Симеонов – к.к. Белчин бани - Изнесено заседание на Управителния съвет на Сдружение „GS1 България“; 

Цв.Симеонов – с. Минерални бани, обл. Хасково - Среща на Съвета на браншовите организации при БТПП и с местните органи на БТПП в 

Югоизточния район за планиране в рамките на семинара за „Здравословни и безопасни условия на труд“; 

Цв.Симеонов – с. Могилово, община Чирпан - Първи международен икономически форум "Чирпан 2021 - икономически перспективи на 

международното сътрудничество" по покана на Община Чирпан 

Цв.Симеонов – гр. Габрово - Заседание на Съвета на председателите в рамките на семинар по бeзопасни и здравословни условия на труд; 

Цв.Симеонов – к.к. Боровец - Среща на членовете на Съвета на Браншовите организации при БТПП в рамките на семинара за „Здравословни и 

безопасни условия на труд“; 

Цв.Симеонов – гр. Пазарджик - Заседание на Общото събрание на Пазарджишката ТПП; 

Цв.Симеонов - гр. Вършец - Изнесено заседание на Управителния съвет на Сдружение „GS1 България“; 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Т.Табаков – гр. Кюстендил - Заседание на Съвета на председателите в рамките на семинар по бeзопасни и здравословни условия на труд и среща-

дискусия с бизнеса от региона и с местните органи на БТПП в Югозападен район за планиране - София и Софийска обл., Благоевград, Перник, 

Кюстендил;  

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Кр. Дачев – n.a. 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

В.Тодоров - гр. Ловеч - Церемония за връчването на Балканските бизнес награди на VIP Communications PR Agency (Балкански Бизнес Форум 

2021) под патронажа на кмета на Община Ловеч; 

В.Тодоров – гр. Кюстендил - Заседание на Съвета на председателите в рамките на семинар по бeзопасни и здравословни условия на труд и среща-

дискусия с бизнеса от региона и с местните органи на БТПП в Югозападен район за планиране - София и Софийска обл., Благоевград, Перник, 

Кюстендил; 

В.Тодоров - с. Минерални бани, обл. Хасково - Среща на Съвета на браншовите организации при БТПП и с местните органи на БТПП в 

Югоизточния район за планиране в рамките на семинара за „Здравословни и безопасни условия на труд“; 

В. Тодоров - гр. Горна Оряховица - Среща с г-н Добромир Добрев, кмет на Община Горна Оряховица 

В.Тодоров - гр. Горна Оряховица - Създаване на Център за прототипиране и 3D сканиране; 

В. Тодоров - гр. Габрово - Заседание на Съвета на председателите в рамките на семинар по бeзопасни и здравословни условия на труд; 
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Приложения към Отчета за дейността на БТПП през 2021 г. 

Приложение № 2 към гл.XI 

 

 

 

Дейност на Съвета по инвестиции през 2021 година 

 

Февруари 

➢ Заседание на Бюрото на Съвета по инвестиции 

 

Април 

➢ Заседание на Бюрото на Съвета по инвестиции 

➢ Председателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов и членове на Съвета взеха участие в бизнес форум България-Русия 

- многопланово регионално партньорство, организиран от Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Националното 

туристическо представителство на Република България в Руската федерация и Българския културен институт в Москва. 

 
Бизнес форум България-Русия - многопланово регионално партньорство(bcci.bg) 

 

 
 

➢ Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов взе участие в среща между председателя на БТПП, Цветан Симеонов 

и инж. Камен Пешов, Председател на Надзорния съвет на Главболгарстрой Холдинг АД. В срещата участваха също така и инж. Албена 

Ангелова, Изпълнителен директор и г-жа Пламена Ненкова, Ръководител направление “Международно сътрудничество и бизнес 

развитие“ към холдинга. 

 

 

 

https://www.bcci.bg/news/17906
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В БТПП среща с ръководството на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД (bcci.bg) 

 
 

Май 

➢ Съветите на Браншовите организации и Инвестиции в БТПП при участието на Полската Aгенция за Инвестиции и Търговия и Еnterprise 

Europe Network организираха онлайн среща „Актуални  възможности за бизнес с Полша“. Участниците се запознаха с възможностите за 

бизнес между двете страни, като задаваха въпроси към представителите на търговската мисия. 

➢  

Нови възможности за бизнес с Полша (bcci.bg) 

 
 

➢ Българската търговско-промишлена палата, заедно със Съвета по инвестиции при БТПП бе домакин на уебинар In search of Inspiration, 

организиран съвместно с Клъстер София град на знанието. На събитието, което е част от споразумението за Иновационен хъб – София, 

бяха представени технологични стартиращи компании и изявени ментори в областта на творческата индустрия. 

Нови възможности за технологични стартиращи компании в творческата индустрия (bcci.bg) 

https://www.bcci.bg/news/17904
https://www.bcci.bg/news/17915
https://www.bcci.bg/news/17921
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Юни 

➢ Председателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов взе участие в тридневен семинар на тема „ Безопасни и здравословни 

условия на труд“ с участието на  ръководството на Съвета на браншовите организации при Палатата, представители на около 30 браншови 

организации и местни органи на Палатата от Хасковска и Старозагорска област. Томов представи темата „Инвестиционният процес и 

въздействието на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху него“, като запозна участниците с членовете, дейностите, финансовите 

продукти, актуалните проекти и планираните мероприятия на Съвета по инвестиции до края на настоящата година. Събитието се проведе 

в Хасковски минерални бани. 

➢  

Тридневен семинар на тема "Безопасни и здравословни условия на труд" (bcci.bg) 

 
 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП и член на УС на Палатата представи дейността и предстоящите 

проекти на Съвета по време на трети онлайн форум „България - Русия: многопланово регионално партньорство“ на тема: „Възможности 

за инвестиции и бизнес климат в България и Руската федерация. Инвестиции - възможности и предложения”.  

 
 Трети онлайн форум "България-Русия: многопланово регионално партньорство " (bcci.bg) 

 

https://www.bcci.bg/news/18013
https://www.bcci.bg/news/18021
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Юли 

➢ Председателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов взе участие в среща с италиански фирми в БТПП. Срещата бе осъществена 

със съдействието на Андриана Колева, Служба по търговско-икономическите въпроси - гр. Милано, заедно с представители на италиански фирми 

в сферата на енергийно ефективното строителство. 

 
Италиански фирми в сферата на енергийно-ефективното строителство посетиха БТПП (bcci.bg) 

 

 
➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции взе участие в среща в БТПП с изпълнителния директор на Българската фондова 

борса /БФБ/  доц. д-р Маню Моравенов и председателя на Палатата Цветан Симеонов. 

Изпълнителният директор на Българска фондова борса на посещение в БТПП (bcci.bg) 

 
➢ Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов взе участие в хибридна среща заедно със Съвета на Браншовите 

Организации, председателя на БТПП Цветан Симеонов и посланика на Република Аржентина в София  Н.Пр.Алфредо Атанасоф. 

Среща на Съветите на браншовите организации и инвестициите при БТПП (bcci.bg) 

https://www.bcci.bg/news/18030
https://www.bcci.bg/news/18059
https://www.bcci.bg/news/18085
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Приложения към Отчета за дейността на БТПП през 2021 г. 

 

 

➢ Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов взе участие в срещата в София на инициативата Трите морета, на 

която бяха осъществени редица контакти и обсъдени различни съвместни бъдещи инициативи с български и чуждестранни партньори.  

Август 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП взе участие в ежемесечна среща на Съвета на браншовите организации 

при БТПП с представители на чуждестранни дипломатически мисии - този път с гост Шейн Цай, новоназначен директор на Тайванския 

търговски център - София (TAITRA). Събитието се проведе със съдействието на Съвета по инвестиции и Enterprise Europe Network към 

БТПП. 

Съветът на браншовите организации при БТПП и Тайванският търговски център - София представиха възможностите за бизнес и инвестиции 

между България и Тайван (bcci.bg) 

 
 

https://www.bcci.bg/news/18146
https://www.bcci.bg/news/18146
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Септември  

 

➢ Владимир Томов, член на УС на БТПП и председател на Съвета по инвестиции към Палатата взе участие в среща с представители на 

на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС). Цветан Симеонов, председател на БТПП и Владимир Томов 

разговаряха с Бойко Коцев, член на УС на МБИС, и Александра Матвеева, ръководител на отдел "Връзки с клиенти" в банката. 

➢  

Среща с представители на Международната банка за икономическо сътрудничество (bcci.bg) 

 
 

➢ Второто издание на мащабната финансова конференция SIMExpo бе организирано от ИАНМСП и Българската търговско-промишлена 

палата, с активното съдействие и участие на членовете  на Съвета по инвестиции. То включи поредица от пленарни сесии, модерирани от 

членове на Съвета по инвестиции, и специално експо, в което представители на Българската банка за развитие, Българска агенция за 

експортно застраховане, Фонд на фондовете, Българската агенция за инвестиции, и членове на Съвета по инвестиции като ЕОС, МБИС, 

СОАПИ, ОГФМСП, Интрак, Morningside Hill, Христо Стоянов от ЕИФ, Габриела Димитрова, директор Дирекция МСМО на БТПП, 

консултираха МСП относно възможностите за подкрепа, които могат да получат, а други членове като Главболгарствой холдинг, ЦЕРБ 

участваха в срещите и дискусиите по време на събитието. 

 

Събитието бе открито от зам.-министъра на икономиката Красимир Киряков, Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, Теодор 

Стойчев, ръководител на Българското бюро на Европейския парламент, Бойко Коцев, член на УС на МБИС, Цветан Симеонов, председател 

на Българската търговско-промишлена палата. Специално приветствие към участниците беше отправено от Лиляна Павлова, вицепрезидент 

на Европейската инвестиционна банка. 

Пленарната сесия бе модерирана от Владимир Томов, член на УС на БТПП и председател на Съвета по инвестиции при палатата. Участие 

взеха над 120 представители на бизнеса, институции и посолства от България и чужбина. 

 

 

 

 

https://www.bcci.bg/news/18213
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Мащабна финансова конференция SIMExpo, организирана от ИАНМСП и БТТП (bcci.bg) 

 
 

Октомври 

➢ Българската търговско-промишлена палата проведе работна среща с ръководството на Българската банка за развитие. От страна на БТПП 

участваха председателят Цветан Симеонов, Владимир Томов, член на УС и председател на Съвета по инвестиции и Габриела Димитрова, 

директор Международно сътрудничество и международни организации. От страна на Българската банка за развитие присъстваха 

изпълнителните директори Владимир Георгиев, Цанко Арабаджиев, Крум Георгиев, член на Управителния съвет, Валентин Михов, 

председател на Надзорния съвет, Васил Щонов, член на Надзорния съвет на банката и Бойка Василева, началник, Управление „Корпоративно 

банкиране“. 

БТПП на работна среща с ръководството на Българската банка за развитие (bcci.bg) 

 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП взе участие в широка Кръгла маса по въпросите на съвременните 

трансформации на стопанската дейност.  Съорганизатор на събитието бе Институтът за икономически изследвания към БАН и в него взеха 

участие над 70 ръководни представители на наши министерства и организации, на българската бизнес и академична общност. 

БТПП бе домакин на Кръгла маса на тема „Съвременни трансформации на стопанската дейност“ (bcci.bg) 

 
 

 

 

https://www.bcci.bg/news/18209
https://www.bcci.bg/news/18245
https://www.bcci.bg/news/18308
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Ноември 

➢ Съветът по инвестиции при Българската търговско-промишлена палата бе организатор на на конференция “Equity for infrastructure” - 

представяне на Инвестиционния фонд на Инициативата "Три морета". Събитието бе осъществено със съдействието на Българската банка за 

Развитие и привлече вниманието на повече от 120 представители на български компании, бизнес организации, двустранни палати и камари, 

институции, банки за развитие от Европа, представители на дипломатическите мисии в София на страните с интереси към Инициативата 

"Три морета".  

Инвестиционният фонд на Инициативата "Три морета" е силен инструмент за подкрепа на устойчиви проекти | БЪЛГАРСКА 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (bcci.bg) 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП участва в среща между председателя на Българската търговско-

промишлена палата Цветан Симеонов, Джо Филипс, директор "Инвестиции" в Amber Infrastructure Group и Илия Лингорски, водещ 

икономист на ББР и член на борда на 3SIIF.  

 
Среща в БТПП с участници в конференцията "Equity for infrastructure”(bcci.bg) 

 
 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП взе участие в тридневно обучение по Програмата за „Здравословни и 

безопасни условия на труд“, организирано по инициатива на Съвета на браншовите организации. Той направи презентация: 

„Инвестиционният процес и въздействието на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху него“. 

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд за членове на Съвета на БО при (bcci.bg) 

 
➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП беше поканен да участва в българската делегация, в която взе участие 

и представител на Фонда на фондовете, организирана от Клъстер София град на знанието, на едноседмичен семинар ”Impact Investment 

& Sustainability” в Брюксел по проект i2 SustainIT - Impact Incubator for Nurturing Sustainability. Дейността на Съвета по инвестиции към 

https://www.bcci.bg/news/18336
https://www.bcci.bg/news/18336
https://www.bcci.bg/news/18327
https://www.bcci.bg/news/18371
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БТПП и някои от социалните проекти на членове на Съвета предизвика интерес от инвеститори, фирми и организации от UK, Европа, 

САЩ, Индия и Африка. 

 
➢ Заседание на Бюрото на Съвета по инвестиции 

 

Декември 

➢ Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата на Руската Федерация и Съветът по инвестиции при БТПП 

проведоха за втора поредна година съвместен инвестиционен уебинар. Участваха над 50 представители на бизнеса от двете страни. 

Съветът по инвестиции представи два инвестиционни проекта на свои членове и членове на Управителния съвет на БТПП.  

Българо-руски инвестиционен уебинар очерта ключови сектори за сътрудничество (bcci.bg) 

 
 

➢ Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП, по покана на Кристина Ешкенази, председател на Биотехнологичен 

и здравен клъстер с който Съветът по инвестиции има подписано споразумение за сътрудничество, участва в събитието "Иновации и 

инвестиции", организирано от ИАНМСП, БРАИТ и КРИБ в Технически университет София, на което се дискутираха въпроси, посветени 

на Националния център по мехатроника и чисти технологии, комерсиализация и интернационализация на иновативни технологии, 

Индустрия 5.0 и аутомотив сектора у нас, европейските програми за финансиране на иновативни проекти, биотехнологии и изкуствен 

интелект, иновации в софтуерната индустрия и др. 

https://www.bcci.bg/news/18412
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➢ На 13 декември 2021 г. се проведе годишно общо събрание на Съвета по инвестиции. Бе отчетена дейността на съвета през 

годината и бе подготвена програмата за 2022 г. 

➢  

 

Общо събрание на Съвета по инвестиции при БТПП |(bcci.bg) 

 

Списък на членовете на Съвета по инвестиции към БТПП: 

 

1. Tokuda Bank, www.tcebank.com  

2.  International Bank for Economic Cooperation, Moscow , www.ibec.int  

3.  Municipal Guarantee Fund for SME at the Sofia Municipality www.ogf-sofia.com 

4. Sofia Investment Agency, part of the Sofia Municipality,  www.investsofia.com 

5.  Hristo Stoyanov,  European Investment Fund  

6. Fund of the Fundsq www.fmfib.bg 

7. Inovation Starter Box Ltd. http://innovationstarterbox.bg/  

8. Morningside Hill Capital Management http://www.morningsidehill.com/   

9. European Integration and Regional Competitiveness Foundation www.eirc-foundation.eu  

10. Inovation Starter Box Ltd. www.innovationstarterbox.bg  

11. EOS Matrix Ltd, http://bg.eos-solutions.com/  

12. DCA, part of B2HOLDING,  www.b2holding.no  

13. Intrac Ltd., www.intrac-investment.com  

14. BIG BEN 96 LTD, www.trivia-hotel.com   

15. Zebrano Ltd.,  www.ola-bg.com 

16. Centralna Energoremontna Baza EAD,  www.cerb.bg   

17. Paralax Life Sciences, www.paralaxlife.eu 

18. CCI Bulgaria Korea, www.ccibulgariakorea.org 

19. APAC between China and CEEC www.china2ceec.org  
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