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ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА ЗА 2015г. 
 

 

 

През 2015г. дейността на Бургаската търговско промишлена палата ще бъде 

насочена към подобряване условията за бизнес на предприятията в региона, които 

все още работят при нестабилна политическа и икономическа обстановка. Всички 

дейности ще са насочени към създаване на благоприятни условия за разширяване на 

вътрешните и външните пазари на фирмите, чрез организиране на срещи с делови 

партньори от страната и чужбина, обсъждане на теми, касаещи техните интереси, 

популяризиране на нововъведения и адаптирането им към специфичните условия в 

региона.  

Ще бъдат извършвани дейности за надграждане на институционалния капацитет на 

организацията. Ще се работи в изпълнение на поети ангажименти във връзка с 

изпълнение на европроекти и по повод подписани договори за съвместно 

сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина, университети и 

учебни заведения, държавни институции и местна власт. 

За тази цел дейността на Бургаската палата ще бъде приоритетно насочена в 

следните направления. 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОЕКТИ” 

 Работа по проект „Европа Директно“ - Бургас 

 Подаване на проектни предложения за европейско финансиране в области 

отговарящи на дейността на БсТПП по различни програми. 

- Трансгранично сътрудничество България – Турция 

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

- Черноморско икономическо сътрудничество 

- ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

- Иновативни и други бизнес програми чрез грантовете на Програма  

„Хоризонт“ 2020. 

- Възможности за партньорства по програма ЕРАЗЪМ + 

 Повишаване информираността на членовете на БсТПП за програми и проекти 

имащи пряк ефект върху повишаване на конкурентоспособността на МСП – 

организиране на обучения, консултации и техническа помощ при изготвяне на 

проектни предложения. 

 Подобряване на контактите с Дирекция по евросътрудничество  към БТПП за 

включване в разработени от тях проекти и дейности 

 Активно участие в работата на комитетите за наблюдение 

- по трансгранично сътрудничество 

- регионално развитие  

 Създаване на база данни за консултантски фирми и организации, разработващи 

проекти с европейско финансиране. 
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2. НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ и ВЪНШНО 

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО”  

 Поддържане на партньорски отношения с чуждестранни ТПП и установяване на 

нови контакти със сродни организации 

 Външно-икономическо сътрудничество  

- Организиране на бизнес делегации в чужбина  

- Приемане на бизнес делегации от чуждестранни партньори 

- Активно подпомагане на фирмите от Бургас и региона за намирането на 

чуждестранни партньори и разширяване на пазарите им зад граница.  

- Подпомагане развиването на икономически връзки със стопански и 

нестопански организации от страни извън Европейския съюз. 

- Поддържане на контакти с чуждестранни търговски представителства  

 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ „ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО В БсТПП”  
 Повишаване ролята и значението на Търговския регистър на БсТПП като 

източник на информация за актуалния статут и надеждността на българските 

фирми, важен фактор при осъществяване на коректни търговски 

взаимоотношения между български и чуждестранни партньори.  

 Повишаване на конкурентоспособността на предлаганите услуги за постигане на 

предимство спрямо други организации и институции, извършващи сходни 

дейности и предлагащи подобни услуги.  

 Популяризиране на ролята на търговския регистър сред фирмите от региона  

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕС УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ДР.“ 

  Административно обслужване на фирмите 

  Презентации на фирми и организации 

  Съдействие при преводи и легализация на документи 

  Съдействие за участие в панаири и изложби в страната  

  Юридически и финансови консултации 

 Съдействие при извършване на екологични оценки,  ОВОС и други екологични 

норми според европейското законодателство 

  Съдействие при извършване на експертни оценки на имоти на общини. 

  Да продължи сътрудничеството със съвета GS1 България при БТПП  

  Организиране на семинари за популяризиране на стандартите GS1 и тяхното 

приложение 

  Организиране на семинар за популяризиране предимствата на Арбитржния съд 

и Центърът  по медиация към БТПП 

 Представяне на възможностите, които предлага Съвета за иновации при БсТПП 

 Връзки с ВУЗ-ове , професионални гимназии и училища  

 Задълбочаване на сътрудничеството между БсТПП, БТПП  и браншовите 

организации . 

 

5. НАПРАВЛЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ”  
 Съвместна работа с ДБТ Бургас при организиране и провеждане на обучения  по 

програма ОП РЧР, както и Национални програми към Агенцията по заетостта 

 Рекламиране на предлаганите обучения в местните медии, бюлетина и  интернет 

страницата на Палатата  
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 Установяване на нови партньорства за съвместно провеждане на групови и 

индивидуални курсове 

 Организиране на обучителни семинари 

 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 

  Подготовка ,  отпечатване и разпространение на рекламно – информационния 

бюлетин „Бизнес – Юг“- ежемесечно. 

  Поддържане и своевременно актуализиране  на сайта на БсТПП; 

  Публикуване на реклами и презентации на фирми в „Бизнес – Юг“ и сайта на 

Палатата. 

  Поддържане и обновяване на компютърната техника на Палатата. 

  Отразяване на дейността на Палатата в регионални и национални медии 

 

7. НАПРАВЛЕНИЕ „РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА БсТПП“ 

  Укрепване на институционалния капацитет на представителствата на БсТПП  

  Провеждане на редовни срещи, семинари и обучения с бизнеса от двата региона 

  Запознаване на фирмите обхванати от регионалните представителства с 

дейността на БсТПП, икономическата ситуация в региона и възможностите за 

развитие на бизнеса 

  Провеждане на консултации с цел дефиниране и решаване на специфични 

регионални проблеми , стоящи пред бизнеса 

 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОЕКТИ” 

 

№ Дейност Срок Отговорници 

1. Работа по реализация на 

проекта „Информационен 

център Европа Директно“ 

постоянен Екипа по проекта 

1.1. Мероприятия 

Презентация и дискусия на 

тема «Приоритетите в 

работата на новата 

Европейска Комисия». 

 

м. Март  2015 

Екипа по проекта 

1.2 Семинар - дискусия за 

създаването на „Нова  

политика за миграцията“. 

м. Април 2015 Екипа по проекта 

1.3 Информационен ден на 

открито на тема „Европа 

работи за гражданите“ 

м. Май 2015 Екипа по проекта 
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1.4 

Дискусия на тема „Ролята 

на регионалния бизнес за 

икономически растеж и 

създаване на работни 

места“ 

м. Юни 2015 

Екипа по проекта 

1.5 Форум на открито „Нашият 

свят, нашето достойнство, 

нашето бъдеще“ 

м. Септември 

2015 

Екип по проекта 

1.6 Конференция на тема 

„Образованието - 

предпоставка за  

конкурентен бизнес“ 

м. Октомври 

2015 

Екипа по проекта 

1.7 Подготовка и отпечатване 

на информационна брошура с 

работно заглавие „Нашият 

свят, нашето достойнство, 

нашето бъдеще“ . 

Подзаглавие:  Европейска 

година на развитието 2015.  

м. Април 2015 Екипа по проекта 

1.8 Съвместно с училища от 

Бургас – честване на деня на 

Европа – 9 май и участие в 

инициативата на ЕК 

„Отново на училище“, 

съвместно с младежки екип 

Европа 

м. Май 2015 Екипа по проекта 

1.9 Провеждане на събитие с 

университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ на тема 

„Препоръките за България 

от Европейския семестър“, 

съвместно с ЕК 

Представителството  в 

България и с участието на 

представители на Община 

м. Ноември 

2015 

Екипа по проекта 
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Бургас. 

1.10 Организиране  на съвместни 

мероприятия с клубовете 

към Общински детски 

комплекс – Бургас, Клуб 

„Млад европеец“ – ОУ 

„Найден Геров“ и с други 

училищни клубове, чиито 

членове проявяват интерес 

към европейска тематика. 

постоянен Екипа по проекта 

1.11 Поддръжка и обновяване на 

сайта на „Европа 

Директно“-Бургас и на 

профилите на Центъра в 

социалните медии Фейсбук и 

Туитър 

постоянен Екипа по проекта 

2.. Разработване на проектно 

предложение по програмата 

ТГС ИПП – България  - 

Турция след отваряне на 

поканата за набиране на нови 

предложения  

 

След  

публикуване 

на поканата в 

сайта на МРРБ 

Експерти от БсТПП 

3. Разработване на нови 

проектни предложения по 

ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, Черноморско 

икономическо 

сътрудничество, Програма 

„Хоризонт“ 2020, Програма 

ЕРАЗЪМ + , ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“  

постоянен Експерти от БсТПП 

4. Организиране и провеждане 

на семинари по ЗБУТ по 

проект на БТПП 

По график на 

БТПП 

Б. Желева 

И. Янков 
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5. Провеждане на „Ден на 

кариерата“ от Центъра за 

кариерно развитие към 

БсТПП 

22 януари 2015 П. Тонева 

6. Изпращане на писма до М. 

Танчева и М. Дамянова – 

БТПП за изразяване на 

желание за сътрудничество и 

разработване на съвместни 

проекти и през настоящата 

година 

м. Януари 2015 В. Тонева 

7.  Създаване на база данни на 

фирми и организации, 

разработващи проекти с 

европейско финансиране 

м. Март 2015 Р. Дренчев 

В. Тонева 

П. Тонева 

8. Периодично информиране на 

членовете и партньорските 

организации за нови 

европейски програми и 

възможности за финансиране 

на тяхната дейност 

постоянен Б.Желева 

В. Тонева 

Р. Дренчев 

П. Тонева 

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ и ВЪНШНО-

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

 

№ Дейност Срок  Отговорници  

1. 

Организиране на съвместно мероприятие с 

Одринската ТПП за информиране на бизнес 

средите от двете страни на границата за 

възможностите за използване на иновативни 

технологии и разработки 

 

м.Май – 

Юни 2015 

Б. Желева 

Р. Дренчев 

В. Тонева 

2. 

Сътрудничество и обмяна на опит между Клуба 

на жените в бизнеса към БсТПП и Съвета на 

жените предприемачи към Одринската ТПП 

постоянен 

Председател  

В. Тонева 

П. Тонева 

3. 
Организиране на посещение на заинтересовани 

фирми от Одрин за запознаване с 

м. Май – 

Юни 2015 

Председател 
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възможностите за развитие на културен и 

балнеотуризъм в Бургаски регион  

Б. Желева 

В. Тонева 

4. 

Организиране на двустранна среща с 

представители на бизнеса в гр. Мармарис, 

Турция и гр. Киров, Русия 

м Юни или 

м. 

Септември 

2015 

Председател 

Б. Желева 

В. Тонева 

5. 

Организиране на посещение на ръководството 

на Палатата съвместно с представители на 

Община Бургас за среща с Палатата и 

Общината на гр. Александропулис, Гърция 

м. Май 2015 

Председател 

Б.Желева 

Р. Дренчев 

В. Тонева 

6. 

Организиране на бизнес посещение в 

индустриалната зона и стоковата борса на гр. 

Къркларели, Турция 

м. 

Септември 

или 

Октомври 

2015 

Б. Желева 

В. Тонева 

П. Тонева 

7. 
Съвместни дейности и срещи с Палатите на гр. 

Кешан и Узункьопру , Турция 
постоянен В. Тонева 

    8. 

Търсене на възможности за партниране с 

търговско промишлените палати на Констанца, 

Румъния; Кавала, Гърция; Чорлу и Текирдаг , 

Турция и др. 

постоянен В. Тонева 

9. 

Организиране на участия на фирми и 

организации в изложения и панаири в страната 

и чужбина. 

постоянен В. Тонева 

 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ „ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО В БсТПП ” 

 

 № Дейност Срок Отговорници  

1. Изготвяне на актуални списъци на фирми, 

НПО и индивидуални членове, както следва: 

- редовни членове 

- нередовни членове 

- фирми – потенциални членове 

- НПО, които имат съвместна дейност с 

БсТПП – споразумения за членство. 

 

постоянен Т.Ковчазова 

2. Увеличаване броя на новите асоциирани и 

преки членове на БсТПП чрез : 

постоянен Т.Ковчазова 
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 проучване на фирми, 

новорегистрирани в Агенцията по 

вписвания  и отправяне на покани към 

тях за срещи, на които да презентираме 

дейностите и услугите на БсТПП; 

 провеждане на срещи и разговори 

(в Палатата или чрез посещения в 

офисите им) с фирми от Бургас и 

региона, за привличането им като 

членове на БсТПП; 

 разработване на специални 

условия за членство на нови малки и 

средни предприятия – разсрочено 

плащане на членския внос, др.  

 привличане за членство в 

Палатата на търговски представителства 

на чуждестранни дружества чрез 

индивидуални разговори с тях, 

проучване на специфичните им 

потребности и разработване на 

специални услуги за тяхната дейност  

  Председателя 

Т. Ковчазова 

 Актуализация на обстоятелствата, 

вписани в търговския регистър на БсТПП 

на база регулярни допитвания до 

фирмите по електронен път и чрез 

справки в Агенцията по вписванията.  

постоянен  Т.Ковчазова 

Г. Станева 

 

3. Регулярни дейности: 

 регистрация на нови членове в 

Търговския регистър на БсТПП и на 

промени в регистрираните 

обстоятелства; 

постоянен 

 

Т. Ковчазова, 

Експерт на 

БТПП 

 

  регистрация на търговски 

представителства на чуждестранни лица 

и промяна на вписаните данни; 

  

 издаване на сертификати за 

надеждност с данни от регистъра и 

референции на български и чужди езици; 

 издаване и заверка на 

външнотърговски документи 
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(сертификати за произход); 

 съдействие за заверка на покани – 

декларации за бизнес посещения на 

чужденци в България  

 

 
 изготвяне и предоставяне на 

справки от регистъра; 

  

 

 съдействие за получаване на 

информация за статута на чуждестранни 

фирми; 

  

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕС УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР.“ 

 

№. Дейност Срок Отговорници 

1. 

 

 

 

 

 

 

 Маркетингови проучвания на вътрешния и 

международен пазар 

 Набиране и предоставяне на офертна 

информация по поръчка и регулярно  

 Изготвяне на анализи за състоянието на 

икономиката в региона – по данни от 

статистиката , икономически издания и 

интернет 

постоянен В. Тонева 

П. Тонева 

 Оценка на недвижими имоти – изготвяне на 

писма с предложения за съвместна работа 

по изготвяне на експертни оценки в 

Общините Камено, Българово и Карнобат - 

разширяване на дейността чрез срещи с 

фирми, кметове, кооперации и др. 

постоянен Председател,  

Б. Желева 

В. Тонева 

 Съдействие и консултации за изготвяне 

на ОВОС, екологични оценки на планове 

и програми;  Оценки за съвместимост 

(ОС) на инвестиционни предложения и 

планове и програми с предмета и целите 

на опазване на защитени зони от Натура 

2000; мониторинг на околната среда ; 

управление на отпадъци и др. 

постоянен Председател 

Р. Дренчев 

Б.Желева 

П. Тонева 

В. Тонева 

 Съдействие за извършване на преводи и 

легализация  на фирмени и частни 

постоянен Б. Желева 
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документи на физически и юридически 

лица 

 

 Предоставяне на бизнес информация и 

изготвяне на икономически профил за 

чуждестранни компании 

постоянен В. Тонева       

Б. Желева 

 Създаване на условия за разширяване на 

партньорските връзки между производители 

и търговци – чрез „Бизнес-Юг”, Интернет 

сайта на БсТПП; размяна на информация с 

търговски представителства и търговски 

палати.  

постоянен В. Тонева 

Р.Дренчев 

 Съдействие за издаване на покани – 

декларации за бизнес посещения на 

чужденци в България  

постоянен Т.Ковчазова, 

В. Тонева 

 Изготвяне (попълване) на търговски 

документи 

постоянен Г.Станева 

 Организиране на семинари и презентации 

по заявка 

постоянен В. Тонева 

Б.Желева 

 Поддържане на база данни с бизнес 

оферти 

постоянен Р. Дренчев 

Б. Желева 

 консултации и услуги, свързани с 

трудово-правни проблеми. 

 консултации и услуги, свързани с 

осигурителни проблеми  

 Разработване на правни услуги, свързани 

с морски бизнес 

постоянен външни 

експерти   към 

БсТПП 

 консултации на фирми по конкретни 

финансови и кредитни въпроси.  

постоянен Ив.Янков 

 консултации в областта на планиране, 

развитие и управление на персонала 

 обучение на работодатели  

постоянен Б.Желева, 

В.Тонева 

 

 Организиране на семинар по въпросите 

на франчайзинга 

м. 

Септември 

2015 

Председател  

В. Тонева 

П. Тонева 

 
 Организиране на презентация на фирма 12.02.2015г. В. Тонева 

Б. Желева 
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АТОС ИТ Солюшънс & Сървисиз.  П. Тонева 

 

 Разпространение на информация относно 

изложения на Интер Експо Център ЕООД 

по предварително подаден календарен 

план на мероприятията. Поместване на 

информацията на сайта на Палатата и във 

в. „Бизнес-Юг“. Организиране на 

посещения при проявен интерес от фирми 

и организации . 

постоянен П. Тонева 

Р. Дренчев 

 

 Поддържане на постоянни контакти с 

Съвет GS1 България при БТПП 

постоянен Р. Дренчев 

 

 Подготовка и провеждане на семинар в 

гр. Бургас за популяризиране на 

стандартите GS1 , тяхното приложение и 

електронния обмен на данни – 

разясняване на новите моменти при 

регистрация и получаване на фирмен 

префикс 

предстои 

уточняване 

Р. Дренчев 

 

 Популяризиране на предимствата на 

Арбитражния съд и медиацията 

постоянен Б. Желева 

 

 Обмен на информация между БсТПП , 

БТПП и браншови организации по 

електронен път за предстоящи или 

проведени събития и инициативи и 

публикуването им на сайта на БсТПП в 

Интернет, в бюлетин „Бизнес-юг”. 

постоянен Р.Дренчев 

 

 Проучване на възможностите за 

партньорство между БсТПП БТПП и  БО 

за разработване или изпълнение на 

проекти. 

постоянен Р. Дренчев 

Б.Желева 

 

 Поддържане на взаимни контакти с 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и 

Бургаски свободен университет за 

провеждане на мероприятия свързани с 

дейността на ЕИЦ „Европа Директно“, 

мероприятия организирани от БсТПП и 

други НПО 

постоянен Б. Желева 

Р. Дренчев 

 

 Съвместни мероприятия с училища и 

професионални гимназии от града по 

повод честване на Деня на Европа, 

постоянен Б. Желева 

Р. Дренчев 
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провеждане на мероприятия за 

популяризиране на ЕИЦ „Европа 

Директно“ 

 

 Регулярни срещи на Клуба на жените  

- изготвяне на програма за дейността на 

Клуба 

- провеждане на обучителни семинари, 

срещи и презентации 

постоянен В. Тонева 

 

 Организиране и провеждане на Редовно 

Общо събрание на Бургаската палата 

ІІ- полугодие Председател 

Б. Желева 

Ив. Янков 

  

 

5.НАПРАВЛЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ” 

 

№. Дейност Срок Отговорници 

1. Провеждане на срещи с  ДБТ и АЗ – 

Бургас за установяване на конкретни 

възможности за сътрудничество в областта 

на квалификационното обучение 

І- во 

полугодие 

Председател 

Б.Желева 

П. Тонева 

2. Организиране на специализирани курсове 

за придобиване, разширяване и 

усъвършенстване квалификацията на заети 

и безработни лицата с цел подобряване 

пригодността им за заетост 

постоянен Б. Желева 

П. Тонева 

3. Организиране на обучителни семинари по 

ЗБУТ, и за фирми от строителния бранш 

за „Контрол на качеството на 

строителните материали“ и „Експлоатация 

, монтаж и демонтаж на скеле“ 

-списък с фирмите на които сме издавали 

сертификати 

- списък с нови фирми – за провеждане на 

обучение 

постоянен Б.Желева  

В. Тонева 

П. Тонева 

4. Организиране на краткосрочен обучителен 

курс за безработни лица относно 

стартиране на нов бизнес. 

І-во 

полугодие 

Б. Желева 

П. Тонева 
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5. Организиране на обучителен семинар за 

представители на бизнеса относно 

въвеждане на иновации в производството 

и внедряване на нови технологии. 

ІІ-ро 

полугодие 

Б. Желева 

В. Тонева 

П. Тонева 

4. Провеждане  на по-широка рекламна 

кампания за информиране за обученията 

на ЦПО в местните медии – в. 

„Черноморски фар“ и в. „Бургас днес и 

утре“,  „Бизнес-Юг” и в сайта на БсТПП 

постоянен Р.Дренчев  

П. Тонева 

 

 

6.НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”  

 

№ Дейност Срок Отговорници 

1. Изготвяне и разпространение на Бюлетин 

"БИЗНЕС-ЮГ" 

периодично 
Р. Дренчев 

2. Поддръжка и актуализация на интернет 

страницата на Палатата 

постоянен 
Р.Дренчев 

3. Подготовка на рекламни материали с обща 

визия на БсТПП, които да се разпространяват 

по време на мероприятия - семинари, кръгли 

маси, делегации, панаири и др. 

постоянен 

Р. Дренчев 

4. Подготовка за преиздаване на книгата на 

БсТПП по повод 110 годишнината  на 

Палатата. 

ІІ-ро 

полугодие 

Р. Дренчев 

Б. Желева 

П. Тонева 

5. Изготвяне на рекламна брошура на БсТПП с 

акцент върху предимствата от членството в 

палатата и преференциите с които се ползват 

фирмите членове  

І-во 

полугодие 
Р. Дренчев 

6. Продължаване на публикуването на 

електронен вариант на „Бизнес-юг”, пригоден 

не само за публикуване на сайта, но и за 

изпращане по електронна поща (.pdf формат) 

постоянен Р. Дренчев 

7. Създаване и актуализация на  мейл- листи с 

цел целенасочено разпространяване на 

информация по сектори и браншове 

 

постоянен Б.Желева, 

В.Тонева, 

Т.Ковчазова,  

Р. Дренчев 

8. Разпространение на информационния бюлетин 

„Бизнес –Юг“ на фирми нечленове на Палатата 

по предварително одобрен списък 

постоянен Т. Ковчазова 

Р. Дренчев 

9. Поддържане и обновяване на компютърна и 

презентационна техника, изготвяне на 

постоянен Р. Дренчев 
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презентации за нуждите на БсТПП Б. Желева 

 

9.НАПРАВЛЕНИЕ „РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА БсТПП“ 

№ Дейност Срок Отговорници 

1. Провеждане на информационна среща с 

представителите на бизнеса от Община 

Средец за запознаването им с дейността на 

Палатата. 

І-во полугодие 
Председател 

К. Чолаков 

2. Представяне на дейността на Центъра 

„Европа Директно“ пред бизнеса и 

гражданите на Община Средец 

М. Април К. Чолаков 

Р. Дренчев 

Б. Желева 

3. Организиране и провеждане на семинар за 

Стандартите на GS1 за фирми и организации 

от съответните общини. 

периодично Р. Дренчев 

Б. Желева 

4. Периодични срещи с фирми от двете 

Общини с цел дефиниране на специфичните 

проблеми, които стоят пред бизнеса в 

съответния регион. Тези проблеми ще бъдат 

представени пред местните и централни 

власти с предложение за тяхното решаване 

периодично Председател 

Ст. Станков 

К. Чолаков 

 

 

10. ЗАСЕДАНИЯ на УПРАВИТЕЛНИТЕ и ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИ на БТПП 

10.1. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ: 

10.1.1. Управителен съвет – 1 редовно заседания през годината 

10.1.2. Изпълнителен съвет – две редовни заседания на тримесечие 

10.2. Експерти - Оперативни съвещания с Председателя в началото на всеки 

месец 

 

Гр. Бургас 

14.01.2015 


