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проект 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА ЗА 2022г. 
 

 

През 2022г. 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,  породени 

от пандемията от COVID- 19 и при наложени ограничения и рестрикции на 

национално и международно ниво.  Всички дейности ще са насочени към запазване 

на членовете и привличане на нови чрез създаване на благоприятни условия за 

подпомагане на тяхната дейност. Заедно с провеждане на присъствени срещи и 

мероприятия,  ще продължим и обслужване на клиентите чрез създаване на он-лайн 

контакти, когато е възможно. 

Основно дейностите в Програмата на БсТПП ще бъдат съобразени с Насоките за 

дейността на организацията приети на Общото събрание на БсТПП на 17.06.2021г., 

както и с приоритетите за дейността на БсТПП за 2022г. а именно: 

1. Поддържане и усъвършенстване на извършваните услуги в подкрепа на 

регионалния бизнес с цел разширяване и укрепване на членската маса на 

БсТПП: 

 Подобряване на ефективността, качеството и бързината на предлаганите услуги 

за постигане на по-голяма удовлетвореност на членовете 

 Оказване на компетентна помощ при осъществяване на дейността на търговците 

при промяна на  пазарните  условия и улесняване на взаимоотношенията им с 

чуждестранни и български партньори 

 Улеснение при издаването и заверяването на външнотърговски документи и 

създаване на по-голяма сигурност и доверие във взаимоотношенията между 

български и чужди фирми. 

 Популяризиране ролята и значението на Търговския регистър на БТПП 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.  

 Внедряване на нови услуги за клиентите на Бургаската палата 

 Издаване на информационни брошури за предимствата на членството в БсТПП 

за български и чуждестранни фирми и организации. /на български, английски и 

руски език/ 

 Поддържане на интернет страница и раздела „Бизнес Юг“ с актуална 

информация за новости в търговските взаимоотношения на регионално, 

национално и международно ниво. 

 Усъвършенстване дейността на  ЦПО към БсТПП по отношение на организиране 

и провеждане на съвместни обучения ДБТ Бургас и квалификационни курсове за 

служители на фирми и организации от региона според техните изисквания. 
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 Задълбочаване на връзките с Университетите , професионалните гимназии и 

училищата с цел укрепване на връзката между бизнеса и образованието и 

науката. 

 Задълбочаване на сътрудничеството между БсТПП, БТПП , Регионалните палати 

и браншовите организации. 

 Разширяване дейността по  извършване на експертни оценки на имоти на 

общини и фирми. 

  Сътрудничеството със съвета GS1 България при БТПП  

  Организиране на семинари за популяризиране предимствата на Арбитржния 

съд, помирителните производства  и Центърът  по медиация към БТПП 

 Подобряване на работата с членовете извършване на преводи и легализация на 

документи, Съдействие за участие в панаири и изложби в страната, Юридически 

и финансови консултации 

 Активизиране дейността на Клуба на жените в бизнеса към БсТПП 

 

 

2. Взаимодействие с Общинска и Държавна администрация с цел подобряване 

на рамковите условия и възможности за развитие на бизнес в региона: 

 Поддържане и развиване на традиционно добрите отношения с представителите 

на местната и държавната власт за успешното представляване интересите на 

бизнеса пред тях.  

 Настояване за облекчаване на административните процедури, увеличаване броя 

на електронните административни услуги. 

 Активно участие в съвместни мероприятия с Община Бургас, Областна 

администрация и други държавни структури при организиране на международни 

срещи, посрещане на чуждестранни бизнес делегации, проекти за подпомагане 

развиването на икономически връзки със стопански и нестопански организации 

от страни членки на  Европейския съюз и трети страни. 

 Обсъждане на възможностите за преференциално отношение при проявен 

инвестиционен интерес от страна на български и чуждестранни икономически 

субекти. 

 

3. Подпомагане на членовете и партньорите на БсТПП за справянето с 

кризисни ситуации, оказващи влияние върху националната и световна 

икономика: 

 Мерки за облекчаване дейността на фирмите и организациите чрез въвеждане на 

разсрочено плащане на членство и услуги 

 Информиране на фирмите за предприети правителствени мерки за подпомагане 

на компании от най-силно засегнатите икономически сектори 

 Съдействие и подкрепа на фирмите при обсъждане и реализиране на мерки 

представляващи помощ за запазване на работни места и производствен 

капацитет в условията на кризи 

 Тясно сътрудничество със сродни организации и общински и държавни 

институции за оказване на подкрепа при административно обслужване на фирми 

 Провеждане на проучвания и анкети с цел установяване на нуждите от 

подпомагане на фирми и организации от региона 

 Информиране на фирми, граждани и институции за конкретните мерки 

предприети от ЕК за справяне с кризата , породена от COVID 19 
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4. Работа по реализиране приоритетите на Европейската Комисия, 

Кохезионната политика и подпомагане на фирми и организация при 

усвояване на целеви средства от Европейски фондове: 

 Работа за популяризиране приоритетите на ЕК за настоящия програмен период, 

касаещи основно „зелената сделка“ и цифровизацията на икономиката и 

подпомагане на фирмите при разработването и осъществяването на проекти в 

тази насока. 

 Популяризиране на Кохезионната политика и възможностите , които ЕС 

предлага за облекчение и изгодно кредитиране на фирмите с европейски 

финансови инструменти. 

 Продължаване работата на БсТПП по реализиране на собствени проекти с 

европейско финансиране в интерес на членовете и партньорите на палатата. 

 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. Поместване на информация в сайта на БсТПП и раздела 

„Бизнес – Юг“ 

 Разработване и подаване на проектни предложения от екипа на БсТПП по 

подходящи европейски програми, отговарящи на профила на организацията 

 Сътрудничество и партньорство с други НПО, образователни институции, 

общински и държавни структури в разработването и управлението на проекти, 

финансирани от Европейските фондове 

 

5. Насърчаване на предприемачеството и популяризиране на инвестиционния 

потенциал на Бургаски регион: 

 Популяризиране на инвестиционните предимства на Бургас и региона сред 

потенциални инвеститори чрез презентации по време на международни срещи , 

форуми и други прояви организирани от БсТПП или в партньорство. 

 Популяризиране на предприемачеството като средство за създаване на заетост, 

особено сред жените и младежите чрез публикации, обучения и дейности 

организирани от БсТПП.  

 Запознаване на потенциални инвеститори с инфраструктурните предимства на 

Бургаски регион, наличието на квалифицирани кадри и общинските политики за 

стимулиране на инвестициите.  

 Популяризиране чрез информационните канали на БсТПП на релевантни оферти, 

касаещи покупко – продажба на терени, техника и оборудване, свързани с 

потенциално разширяване на бизнеса. 

 Задълбочаване и разширяване на сътрудничеството с търговските съветници на 

Австрия, Пакистан и Германия. 

 

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“ – обучения на заети и безработни лица 

- Черноморско икономическо сътрудничество 

- Възможности за партньорства по програма ЕРАЗЪМ + 
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- други програми , подходящи за участие на НПО 

 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. Поместване на информация в сайта на БсТПП и раздела 

„Бизнес – Юг“ 

 Подобряване на контактите с Дирекция по евросътрудничество  към БТПП за 

включване в разработени от тях проекти и дейности 

 Продължаване на съвместната дейност със Съвета за иновации към БсТПП за 

подпомагане внедряването и реализирането на иновативни разработки с цел 

повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в региона. 

 

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 БТПП 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.  

 Внедряване на нови услуги за клиентите на Бургаската палата с акцент към 

създадените търговски представителства. 

 Популяризиране на ролята на търговския регистър сред фирмите от региона  

 Издаване на информационни брошури за предимствата на членството в БсТПП 

за български и чуждестранни фирми и организации. /на български, английски и 

руски език/ 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕС УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ, 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. 

  Сътрудничеството със съвета GS1 България при БТПП  
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  Организиране на семинар за популяризиране предимствата на Арбитржния съд, 

и помирителните производства и провеждане на срещи по тази тема с 

управители на фирми, членове на Палатата.  

 Връзки с ВУЗ-ове , професионални гимназии и училища  

 Задълбочаване на сътрудничеството между БсТПП, БТПП  и браншовите 

организации . 

 Популяризиране на инвестиционните предимства на Бургас и България сред 

потенциални инвеститори чрез презентации по време на международни срещи , 

форуми и други прояви организирани от БсТПП или в партньорство. 

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

Национална програма за дейности по заетостта /НПДЗ/ 

 Рекламиране на предлаганите обучения в местните медии,  интернет страницата 

на Палатата и раздела Бизнес - Юг 

 Установяване на нови партньорства за съвместно провеждане на групови и 

индивидуални курсове 

 Организиране на обучителни семинари 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 

  Поддържане и своевременно актуализиране  на сайта на БсТПП; 

  Публикуване на статии, новини, бизнес оферти, реклами и презентации на 

фирми в раздела „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 „Европа Директно“ 

-            Основна цел в 

работата на  «Европа 

Дриектно» Бургас през 2022 

година ще бъде повишаване 

на нивото на 

информираност на 

постоянен Екипа по проекта 
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гражданите за работата по 

изпълнение на основните 

приоритета на 

Европейската Комисия. 

Особено внимание ще бъде 

обърнато на ролята на ЕС и 

неговите институции за 

постигане на икономически 

растеж и подобряване 

качеството на живот на 

гражданите.  Както и до 

сега Центъра ще осигурява 

лесен достъп до 

информация на гражданите 

за работата на европейските 

институции, политиките на 

ЕС и работата по тяхното 

прилагане. 

1.1. Мероприятия 

Среща с регионалните 

медии – запознаване с 

работната програма на ЕД 

за 2022 

   

 

м. Февруари  2022 

Екипа по проекта 

1.2 Ученическо състезание 

„Моята мечта за зелена 

Европа“ 

м. Април 2022 Екипа по проекта 

1.3 Съвместно мероприятие -

„Европейският съюз в 

Бургас“ по повод 9 Май – 

Деня на Европа с 

регионално представените 

мрежи на ОИЦ 

Бургас,EURES и 

EURAXESS. 

м. Май 2022 Екипа по проекта 

1.4 

Срещи с гражданите и 

местния бизнес на тема 

„Зеленият преход –

здравословен живот за 

м. Юни 2022 

Екипа по проекта 
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хората и 

конкурентоспособност на 

бизнеса“ в градовете 

Карнобат, Средец и Айтос 

1.5 Информационен тур на 

тема „Европа – лидер в 

цифровата ера“. 

Предвижда се събитията 

да се проведат в градовете 

Бургас, Поморие, 

Приморско и Царево. 

м.  Август 2022 Екип по проекта 

1.6 Младежки дебат на тема 

„Твоята идея за една обща 

мисия – Европа“. 

м. Октомври  2022 Екипа по проекта 

1.7 Онлайн форум на тема 

„Next Generation EU“. За 

комуникиране на Next 

Generation EU мрежата от 

центрове ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО в България ще 

проведе съвместно събитие 

с домакин ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО Габрово. 

М. Октомври - 

Декември 2022 

Екипа по проекта 

1.8 Семинар – дискусия на 

тема „ Гражданското 

образование в българските 

училища“. 

м. Ноември 2022 Екипа по проекта 

1.9 Среща с представители на 

медиите от региона за 

популяризиране на 

резултатите от 

гражданските дебати и от 

пленарните сесии на CoFE, 

плана за възстановяване на 

Европа NextGenerationEU и 

приоритетите на ЕК и ЕП 

за следващата година. 

м. Декември 2022 Екипа по проекта 
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2. Разработване на нови 

проектни предложения по 

Програма ИНТЕРРЕГ 

България – Турция 2021 - 

2027, Програма ЕРАЗЪМ + 

, както и по други програми 

с европейско финансиране 

постоянен Експерти от БсТПП 

3. Организиране и провеждане 

на семинари по ЗБУТ по 

проект на БТПП 

По график на БТПП Б. Желева 

И. Янков 

4. 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 

5. Участие в проект 

„СТИМУЛ“ на БТПП за 

организиране и провеждане 

на професионално обучение 

по специалността „Бизнес 

администрация“ 

след одобрение на 

проекта от Агенция 

по заетостта 

Б.Желева 

 

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ и ВЪНШНО-

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

 

№ Дейност Срок  Отговорници  

1.  

Продължаване на традиционните партньорски 

отношения с ТПП от градовете Одрин, Кешан, 

Къркларели, Текирдаг, Люлебургас, Бабески и 

Чорлу в Турция; Пирот, Нови Сад и Ниш в 

Сърбия ; Мишколц, Унгария , Констанца и 

Галац в Румъния. 

постоянен 

Председател 

В. Тонева 

 

2.  
Установяване на контакт с ТПП от гр. Гозо , 

Малта с цел определяне на бъдещи съвместни 

Първото 

тримесечие 

Председател  
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дейности на основата на подписан договор за 

сътрудничество през 2018г. 

В. Тонева 

3.  

Продължаване на съвместното сътрудничество 

и партньорство с ТПП на гр. Кавала, гр. 

Александропулис и гр. Серес,  Гърция – 

организиране на съвместни прояви . 

постоянен В. Тонева 

4.  

Търсене на възможности за установяване  на 

контакти на БсТПП с партньорски организации 

от Азербайджан, Узбекистан, Казахстан  

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.  Своевременно актуализиране и 

поддържане  на регистър на фирми, 

НПО и индивидуални членове, както 

следва: 

- редовни членове 

- нередовни членове /справки от 

Търговски регистър  на Агенцията по 

вписвания за фирми в несъстоятелност 

и ликвидация/ 

- фирми – потенциални членове 

- индивидуални членове 

- земеделски производители и кооперации 

- НПО, които имат съвместна дейност с 

БсТПП – споразумения за членство. 

 Да се предложи безплатно членство на 

хуманитарни организации (напр.Червен 

кръст) и организации на хора със 

специални потребности. 

 Да се предложат отстъпки от стойността 

на членския внос за всяка следваща 

фирма на едни и същи собственици, 

напр. 10% за II-ра фирма и 15% за III-та 

фирма. 

 

постоянен П. Тонева 

2. Увеличаване броя на новите асоциирани и 

преки членове на БсТПП чрез : 

постоянен П. Тонева 
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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  

 Изготвяне на брошура за 

извършваните услуги от БсТПП и 

предимствата на членството в 

организацията с точно описание на 

услугите, които са с преференциални 

цени и са приоритет за членовете – 

превод на английски и руски език 

  Председателя 

П. Тонева 

В. Тонева 

Б. Желева 

 Актуализация на обстоятелствата, 

вписани в търговския регистър на БТПП 

на база регулярни допитвания до 

фирмите по електронен път и чрез 

справки в Агенцията по вписванията.  

постоянен  П. Тонева  

 

 

3. Регулярни дейности: 

 регистрация на фирми и ТП на 

чуждестранни лица в Търговския 

регистър на БТПП и на промени в 

регистрираните обстоятелства; 

 Членство в Палатата на 

чуждестранните ТП срещу 200 лв. 

годишен членски внос, който да включва 

издаване на 2 сертификата за актуално 

състояние и преференции при 

извършването на преводи и легализации. 

             Да се подготви писмо до 

постоянен 

 

П. Тонева 

Р. Дренчев 
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търговските представителства в Бургас, с 

което да бъдат информирани за услугите 

на БсТПП. Писмото може да се изпрати 

по ел.поща по списък 

 Изготвяне на листовка за Търговските 

представителства с предложения за 

услуги с преференциални цени за 

подпомагане на тяхната дейност 

  регистрация на търговски 

представителства на чуждестранни лица 

и промяна на вписаните данни; 

 предлагане на комплексна услуга 

по придобиване на постоянно 

пребиваване според ПП ЗЧРБ 

включваща :  

 Регистрация на ТП 

 Медицински застраховки 

 Издаване на БУЛСТАТ  

 Преводи и заверки  

 Други 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

П. Тонева 

 

 

 

 

 

 

  издаване на сертификати за 

надеждност с данни от регистъра и 

референции на български и чужди езици; 

 издаване и заверка на 

външнотърговски документи 

(сертификати за произход); 

 съдействие за заверка на покани – 

декларации за бизнес посещения на 

чужденци в България  

 продължаване на доброто 

сътрудничество с отдел „Миграция“ за 

изготвяне на покани – декларации в по-

кратки срокове 

 предоставяне на справки за ТП 

към отдел „Миграция“ 

 
 изготвяне и предоставяне на 

справки от регистъра; 

  

 

 съдействие за получаване на 

информация за статута на чуждестранни 

фирми; 
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 издаване на сертификати за 

наличието на форсмажорни 

обстоятелства за неизпълнението или 

неточното изпълнение на договорни 

отношения между фирми и организации 

постоянен Б. Желева 

В. Тонева 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕС УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ, 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, 

ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР.“ 

 

№. Дейност Срок Отговорници 

1. 

Разширяване и популяризиране сред фирмите 

на новите услуги предлагани от БсТПП: 

1. Счетоводни и данъчни консултации, 

насочени към микро, малки и средни 

предприятия; 

2. Трудово-правни консултации по 

осигурително право и пенсионно 

производство; 

3. Предоставяне на информация от база 

данни на БсТПП за недвижими имоти и 

оборудване , предлагани от общини и 

фирми; 

4. Предоставяне на комплексна услуга, 

включваща организация, транспорт и при 

необходимост превод за бизнес пътувания 

в страната и чужбина; 

6. Отдаване под наем на залите в офисите 

на БсТПП за провеждане на бизнес срещи, 

консултации и семинари. 

постоянен Всички 

служители на 

БсТПП 

2. 

 

 

 

 

Организиране на обучителни семинари и 

презентации по въпроси касаещи бизнеса  

Постоянен 

 

 

 

Председател 

Б. Желева 

В. Тонева 

Р. Дренчев 

П. Тонева 

 

3. 

 

 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 

постоянен В. Тонева 

П. Тонева 
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интернет 

 Изготвяне на Експертни оценки на 

Общините  

постоянен Б. Желева 

 

 Извършване на експертни оценки на 

Пристанище Бургас 

Постоянен В. Тонева 

 Извършване на услуга по превеждане 

дейността на фирмите в съответствие с 

Закона за личните данни.  

постоянен В. Тонева 

съвместно с 

външен експерт 

 

 Съдействие за извършване на преводи и 

легализация  на фирмени и частни 

документи на физически и юридически 

лица на основата на договорни 

отношения с преводаческа фирма 

постоянен П. Тонева  

В. Тонева 

 

 Създаване на условия за разширяване на 

партньорските връзки между 

производители и търговци – чрез раздела 

„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 П. Тонева 

В. Тонева 

Б. Желева 

Г. Авджиев 

 Поддържане на база данни с бизнес 

оферти 

постоянен Р. Дренчев 

П. Тонева 

4. 

 Поддържане на постоянни контакти с 

Съвет GS1 България . 

 Да се сключи  договор за предоставяне 

на услуги по GS1 срещу заплащане. 

Второ 

тримесечие 

Р. Дренчев 

5. 

 Популяризиране на предимствата на 

Арбитражния съд и медиацията 

 Да се информират фирмите за 

включване в договорите им на 

задължителна арбитражна клауза с 

място на разглеждане Бургас - БсТПП 

или съответния град от където са 

техните партньори. 

постоянен Б. Желева 

6.  Обмен на информация между БсТПП , постоянен Р.Дренчев 
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БТПП и браншови организации по 

електронен път за предстоящи или 

проведени събития и инициативи и 

публикуването им на сайта на БсТПП в 

Интернет, в раздела „Бизнес-юг”. 

7. 

 Поддържане на традиционно добрите 

отношения с представителите на 

местната и държавната власт за 

успешното представляване интересите 

на бизнеса пред тях. Настояване за 

облекчаване на административни 

процедури, увеличаване броя на 

електронните административни услуги. 

постоянен Председател 

8. 

 Участие в инициативите на общините в 

подготовка и реализация на 

инициативи като: фестивали, конкурси, 

изложби, презентации и културни 

изяви. 

постоянен Председател 

9. 

 Поддържане на взаимни контакти с 

Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ на основата на сключен 

договор за съвместно сътрудничество 

  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 

10. 

 Съвместни мероприятия с училища и 

професионални гимназии от града по 

повод честване на Деня на Европа, 

провеждане на мероприятия за 

популяризиране на ЕИЦ „Европа 

Директно“ 

постоянен Б. Желева 

Р. Дренчев 

 

5.НАПРАВЛЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ” 

 

№. Дейност Срок Отговорници 

1. Изготвяне на становища за разкриване на 

нови специалности, участие в 

разработването на нови програми. 

постоянен  Председател 

В. Тонева 

2. Насърчаване на сътрудничеството между 

бизнеса и учебните заведения за по-

постоянен Председател 
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успешното прогнозиране на 

потребностите от кадри и адаптиране на 

учебните планове към тях. 

Б.Желева 

3. Организиране и провеждане на обучения 

за повишаване на квалификацията в ЦПО 

към БсТПП по заявка на работодатели и на 

индивидуални клиенти 

постоянен Б. Желева 

4. Организиране и провеждане на 

обучителни курсове съвместно с Учебен 

център „Зорница“ на базата на подписано 

споразумение за съвместна дейност. 

постоянен Б.Желева 

7. Във връзка с нови запитвания и 

установяване на нови възможности за 

провеждане на обучения да се разшири 

лиценза на ЦПО към БсТПП  

постоянен Б. Желева 

8. Провеждане  на по-широка рекламна 

кампания за информиране за обученията 

на ЦПО в местните медии  

постоянен Р.Дренчев 

Б. Желева  

 

 

6.НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”  

 

№ Дейност Срок Отговорници 

1. Изпращане на  актуална информация към 

раздела "БИЗНЕС-ЮГ" 

периодично Б. Желева 

Р. Дренчев 

1.1 Подготовка на актуални материали и 

информация за предстоящи и проведени 

събития на БсТПП за публикуване в раздела 

„Бизнес – Юг“ 

периодично 

 

П. Тонева 

В. Тонева 

Р. Дренчев 

Б.Желева 

1.2 Да се засили търсенето на рекламодатели, като 

за целта се предлага и интернет реклама – 

представяне на фирмата в сайта на палатата и в 

раздела Бизнес – Юг – с материали, 

предоставени от самата фирма 

периодично 

Б. Желева 

Р. Дренчев 

2. Поддръжка и актуализация на интернет 

страницата на Палатата 

 БсТПП да разшири присъствието си в 

интернет чрез обмен на банери с 

чуждестранни палати.  

 Да се изпратят писма до 

Председателите на палатите, с които 

постоянен 

Р.Дренчев 
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имаме подписани споразумения за 

сътрудничество с предложение банер, 

отвеждащ към техния сайт да бъде 

поместен на сайта на БсТПП, а банер 

поместен на техния сайт до отвежда 

към файл със списък на услугите на 

БсТПП на съответния език (руски, 

украински, турски). - 

3. Подготовка на рекламни материали с обща 

визия на БсТПП и предлаганите нови услуги, 

които да се разпространяват по време на 

мероприятия - семинари, кръгли маси, 

делегации, панаири и др., както и по ел. поща 

на потенциални ползватели 

постоянен 

Р. Дренчев 

П. Тонева 

В. Тонева 

4. Създаване и актуализация на  мейл- листи с 

цел целенасочено разпространяване на 

информация по сектори и браншове 

постоянен  В.Тонева  

П. Тонева  

Р. Дренчев 

5. Поддържане и обновяване на компютърна и 

презентационна техника, изготвяне на 

презентации за нуждите на БсТПП 

постоянен Р. Дренчев 

П. Тонева 

 

9.НАПРАВЛЕНИЕ „РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА БсТПП“ 

№ Дейност Срок Отговорници 

1. Периодични срещи с фирми от Общините 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 

Представители 

на БсТПП по 

Общини 

10. ЗАСЕДАНИЯ на УПРАВИТЕЛНИТЕ и ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИ на БТПП 

1.1. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ: 

1.1.1. Управителен съвет – 1 редовно заседание през годината 

1.1.2. Изпълнителен съвет – едно редовно заседание  на тримесечие 

1.2. Експерти - Оперативни съвещания с Председателя в началото на всяка 

седмица или при необходимост 

Гр. Бургас 

25.03.2022 


