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      Уважаеми членове на  

Търговско-промишлена палата - Стара Загора, 

В сложната и противоречива национална и международна обстановка 

през 2017 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора продължи да 

полага усилия, използвайки натрупания си опит, знания и авторитет, с 

помощта на своите национални и международни партньори, за да бъде 

максимално полезна на своите членове и на бизнеса в региона.  

 

Какво успяхме да свършим  

заедно с екипа на Палатата  

през 2017 г.? 

   Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



ПАЛАТАТА В УСЛУГА НА БИЗНЕСА 

       

      

 Палатата през 2017 г.: 

 

 Продължи да утвърждава позицията си на уважавана и търсена 

институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие  

  

 Продължи да бъде активен и търсен партньор по национални и 

международни проекти, като затвърди позициите си на водеща 

организация в неправителствения сектор в региона 

 

   Общо събрание 08.06.2017, Зеленият хълм 



АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

       

       

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 

  
  
  
 

Година 
Вписвания и 

промени в ТР 

Издадени 
сертификати за 

произход 

Съдействие за 
покани 

за чужденци 

Заверени 
подписи 

и фактури 

Приети 
счетоводни 

годишни отчети 
на фирми 

    GS1 

2016 49 387 56 покани /83 лица 80 50 6 

2017 44 447 49 покани /71 лица 60 50 4 

2016/2017 

(%) 
89,00% 115,00 % 

  

 

87,00% /85,00% 

  

  

  

75,00% 
  

  

 

100,00% 

  

  

66,66% 
  



ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 

       Предоставяне на бизнес информация 

 

 Адресна информация за фирми по различни критерии 

 Източници за финансиране на бизнес идеи и фирмени 
проекти  

 Информация, свързана с международна търговия  

 Нормативна уредба в различни бизнес области  

 Статистическа информация  

 Информация за панаири и изложения  

 Информация за курсове и обучения  
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 

       Консултантски услуги 
 

 Намиране на търговски и кооперационни партньори 

 Възможности за кандидатстване за финансиране, 
разработване на проекти, управление на проекти 

 Маркетингови проучвания  

 Консултации по правни, митнически, данъчни, 
финансови и счетоводни въпроси, преговори и 
решаване на търговски спорове 

 Консултации за стартиране на бизнес и регистрация на 
фирма 

 Консултации в областта на рекламата и PR дейности 

 
     Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 

       Съдействие в следните области 

 

 Организиране на фирмени събития  

 Организиране на участия в международни панаири и 
изложения, бизнес мисии, срещи, делегации и др.   

 Организиране на обучения 

 Семинари и дискусионни кръгли маси по актуални 
бизнес въпроси   

 Превод и легализация на документи 
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 

       Направление Качество 
 

 ISO 9001 (управление на качеството)  

 BS OHSAS 18001 (управление на ЗБР) 

 ISO 14001 (управление на околната среда) 

  ISO 19011 (вътрешен одит на системи за управление) 

 Оценяване на съответствието и СЕ маркиране на технически 
продукти 

 Избор на консултираща и сертифицираща организации  

 Управление на човешките ресурси 

 Семинар Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 в 
партньорство с ИА БСА и ЦИЕС.  

Стратегически партньор – ЦИЕС 
 

 Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 

       Направление Енергийна ефективност 
          и възобновяеми енергийни източници  
 

 Информационни и консултантски услуги по въпросите на 
енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници 

 Партнира с национални и международни организации.  

 Съдейства на Областния съвет по енергийна ефективност  

 Информационен ден за новите моменти в Закона за енергийна 
ефективност, съвместно с ЦИЕС и АУЕР 

 Партньори:  

Верея пласт АД, Клас – Бойчев ООД, Болид ООД, Техносвет ООД,  

ЦИЕС и др. 

 
 

    Общо събрание 08.06.2017, Зеленият хълм 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 

       Преводи и легализация 
 

 Комплексни услуги за преводи, легализации и 
консулски заверки  
 

 Разполага с голям брой преводачи, покриващи всички 
европейски и много други езици 

 

 

  
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 
       Направление Екология 

 Програми за опазване на околната среда 

 Програми за управление на отпадъците 

 Програми за управление качеството на атмосферния въздух 

 Програми за управление на масово разпространени 
отпадъци 

 Програми за управление на водния цикъл 

 Оценки за въздействието върху околната среда 

 Планове за регионални съоръжения за обезвреждане на 
отпадъци 

 Планове за закриване и рекултивация на депа за отпадъци 

 Други проекти и програми в сектор управление на околната 
среда в т.ч и системи за управление на околната среда 

 

 

  
 

Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



Център за медиация 
През 2005 г. Център за търговска медиация 

През 2018 г. Център за медиация,  11 медиатори. Цели: 

 Популяризира медиацията като ефективен съвременен способ за 
извънсъдебно решаване на спорове 

 Структурира организационно и документално дейността на 
медиаторите и провеждането на процедурите по медиация 

 Поддържа отношения със съда 

 Поддържа контакти и обмяна на добри практики с национални и 
международни медиаторски организации   

 Обучава и да съдейства за повишаване на квалификацията на 
медиаторите  

Предстоящи: 

 обучения за медиатори  – 17-19 май,  25 -27 май 

 Електронна платформа за медиация e-MEDIATION-– 7 юни  

 

  
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 
       Издателска и медийна дейност 
 

            

Икономически годишник на регион Стара Загора 

 
 

 През 2017 - 16 брой,  двуезично пълноцветно издание с актуални 
данни за икономиката на региона, класации на фирмите по нетни 
приходи от продажби и по печалба  
 

 Полезен справочник за предприемачите, за гостите и 
потенциалните инвеститори в региона, както и за представители 
на дипломатически мисии в България 

 

 

  
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

       Издателска и медийна дейност 
 

                   Икономически интернет портал на регион Стара Загора        
 www.chambersz.com 
 

 Отстоява вече от 13 години лидерските си позиции на най-
посещавания специализиран сайт, съдържащ икономическа 
информация за област Стара Загора 
 

 Предлага актуална информация както за широката аудитория, така 
и пряко касаеща ръководителите на предприятия. 

 

 Публикува информация за дейността и развитието на фирмите в 
региона.  

 

 

 

 

 

  
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 

http://www.chambersz.com/


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

        Изложения в Стара Загора 
 

 Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2017 
(www.avgustiada.com) в партнзорство с OINORAMA wine consulting 
& business solutions в сградата на Регионален исторически музей - 
Стара Загора от 13 до 15 октомври 2017 г.  

     Културно-исторически акцент – Монетосеченето в Августа Траяна 

     Международен партньор – Македония 
 

 Августиада 2018 - 12 – 14 октомври 2018 г.  
Културно-исторически акцент – Римската вила край Чаталка 

     Международен партньор – Швейцария 
      

 Други изложения – БАТА АГРО  15-18 май   
   

 Необходимост от изграждане на Експо център Стара Загора 

 

 

      

 

  

 

 

  
 

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 

       Финансови услуги 
 

 Партньорство с Българска банка за развитие ЕАД (ББР)  
 

 Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД - кредити и 
финансов лизинг, насочени  микро и малки предприятия, в т.ч. и 
стартиращи, кооперации, занаятчии, земеделски производители и 
самонаети лица 

 

 Партньорство с банките и други финансови институции, като 
Фонда за регионално развитие DJESSICA 
 

 Планът Юнкер; COSME 

 

 

  
     Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  

 
       Сектор Туризъм  
 

 Туризмът, особено културният туризъм, има сериозен потенциал 
за развитие на база на изключителното културно-историческо 
наследство в Старозагорския регион, съчетано с възможностите за 
екологичен, спа и конгресен туризъм 

 Координирана и по-организирана работа с Областна 
администрация, общините и други организации с отношение към 
туризма и по-сериозно ангажиране на туристическия бизнес 

 Още по-ефективно използване на проектното европейско 
финансиране на сектора, и развитие на атракции, като Фестивал 
на виното и културното наследство АВГУСТИАДА, които да се 
представят като общ културен календар, заедно с традиционния 
Празник на розата и другите празници в Казанлък и регионa 

 

 

  
 

 Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 
Сътрудничество с европейски структури и страни членки на ЕС  

 

Основен инструмент - Европейски информационен и иновационен център  
Enterprise Europe Network -  EEN - най-голямата бизнес подкрепяща 
европейска мрежа с над 600 организации в повече от 60 страни   

Услугите, предлагани от ЕИИЦ, са съсредоточени в следните области: 

 Информация за единния европейски пазар 

 Съдействие за излизане на международни пазари 

 Технологичен трансфер и иновации 

 Достъп до финансиране 

 Двупосочна връзка между предприемачите и европейските институции 

 42 фирми със спонсорирано участие в международни  форуми /Турция, 
Италия, Испания,  Швеция Гърция, Сърбия и др. / 

 

 

  

    Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 Сътрудничество с европейски структури и страни членки на ЕС  

 

Двустранни връзки със страни от ЕС 

Италия  - Италианската търговска камара в България; консул Марко Буццетти  

Франция - Агенцията за насърчаване на износа в регион Пикардия и 
Търговските палати 

Германия - Германо-българската индустриална и търговска камара.  
На 6 юни предстои посещени на Баварска делегация в Стара Загора 

Австрия - Михаел Ангерер, търговски представител в Австрийското 
посолство    

Щвейцария  - Българо-швейцарската търговска камара  

На 14 юни предстои бизнес форум Насърчаване на деловите 
партньорства със Швейцария 

Скандинавските страни -  Българо-скандинавската търговска камара  

Гърция – EEN 

 

 

  
 

   Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 

 



МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 Сътрудничество със страни от ЕС от Централна и Източна Европа 

Чехия, Унгария и Полша  

Сътрудничество с американски програми и организации  

Американската търговска камара в България (AMCHAM), с Търговската 
мисия на посолството на САЩ в България и с центровете на Европейската 
мрежа за подкрепа на бизнеса в Ню Йорк и Вашингтон  

Сътрудничество с балканските страни 

Турция (Одрин, Коджаели)  

Румъния 

Сърбия, Македония и Хърватска  

Сътрудничество с Русия (Самара) 

Сътрудничество с други страни 

Китай – Българо-китайска търговска камара,   

Иран (БИБА), Катар  

Япония, Корея и Индонезия  

 

 

  
 

   Общо събрание 10.05.2018, Зеленият хълм 



 

 

 

 

 
БИЗНЕСМРЕЖАТА EEN  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  





 

 

 

 

 
 

 

 

 

МИСИЯ В ИРАН 

  











 

 

 

 

 
 

 

 

 

МИСИЯ В ТУРЦИЯ  





















Услуги на ТПП - Стара Загора във 

връзка с прилагане на регламент 

2016/679 - GDPR 

1. Работилница за разработване на СУЗД в 

група 

2. Документален преглед на разработена 

СУЗД (преглед, дискусия и доклад) 

2.1   Преглед на самостоятелно разработена 

СУЗД 

2.2   Преглед на разработена СУЗД в 

рамките на Работилницата  

3. Цялостно разработване на СУЗД 

 



ОП Развитие на човешките ресурси 

ПО Подобряване достъпа до заетост  

и качеството на работните места 

Процедура Подкрепа за предприемачество 

Код BG05M9OP001-1.023 

Проект Летящ старт 

Дейности: обучения по предприемачество на 120 

незаети младежи до 29 г. 

Цел: създаване на 40 стартиращи фирми 

Обхват: Юго-източен регион 



Изграждане на конкурентно 

предимство  

Практически семинар  

Стара Загора - 12.06.2018 - Търговско-

промишлена палата - Стара Загора 

Методика: индивидуални корпоративни решения заедно с 

фирмените екипи по израелския метод Теория на 

ограниченията 

Резултати: увеличаване на производствения капацитет (20-

100%), намаляване на времето за производство (30-50%), 

намаляване на запасите от суровини и недовършеното 

производство (20-50%) и значително подобряване на 

навременната доставка (достигане над 98%) 



Еразъм за млади предприемачи е програма  
финансирана от Европейската комисия и 
функционира на територията на участващите 
по програмата държави посредством отговорните 
посреднически организации.  

Тя осигурява съдействие на желаещи европейски 
предприемачи да придобият умения за стартиране 
или успешно управление на малък бизнес. Новите 
предприемачи обменят знания и идеи за развитие 
на бизнеса с опитен предприемач, при когото 
остават и работят заедно в продължение на един 
до шест месец. 

Европейската програма за 
обмен на предприемачи 



Ползи 
Като предприемач-домакин можете да се възползвате от 

нови идеи на мотивирани начинаещи предприемачи, които 
работят в същата сфера.  

 Това със сигурност е взаимноизгодно сътрудничество, при 
което и двете страни могат да открият нови европейски 
пазари и бизнес партньори, както и различни начини за 
правене на бизнес. 

В дългосрочен план, като предприемач-домакин, можете 
да се възползвате от възможностите на широката мрежа от 
контакти и да решите да продължите сътрудничеството, като 
потенциални дългосрочни бизнес партньори. 

За повече информация 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/




Регионален академичен център (РАЦ) Стара Загора 

 
 Сформира през септември 2013 г. 42 члена, отворена структура 

 

 Част от Национална мрежа от регионални академични центрове, 

създадени по инициатива на БАН за прагматизиране на науката и за 

повишаване на наукоемкостта и конкурентоспособността на 

регионалната и национална икономика  
 

 Основната цел: съдействие за широко, пълноценно и ефективно 

сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните 

подразделения, Тракийски университет Стара Загора, другите 

регионални научни звена, образователната инфраструктура, 

регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния 

бизнес от Старозагорския регион; съкращаване на пътя на научните 

разработки до тяхната практическа реализация 
 

 Конференция Връзки на растежа 

 

 Тясно партньорство с РАЦ Казанлък  
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Регионален академичен център (РАЦ) Стара Загора 

 
 Популяризиране на Възгледи за основните национални цели и 

устойчиво развитие на България, по инициатива на БАН 
 

 Обучение на 30 учители по математика и информатика по Въведение в 
изследователския подход в обучението по математика, съвместно 
с УчИ-БАН, ИМИ към БАН, РУО Ст. Загора и др. 
 

 Бизнес форум Силни региони за силна икономика, съвместно със 
списание Бизнес клуб     
 

 Конференция Национална и регионална икономика – актуално 
състояние, потенциал, переспективи – РАЦ Казанлък 
 

 Лектория Слънчевата система – нашия галактически дом 
 

 Участие в разработване на Стратегия и визия за развитието на 
биоикономиката в Област Стара Загора  
 

 Търсене на научни партньори при решаване на проблеми на 
бизнеса 
 

 Ден на водородната горивна клетка, Ст. Загора, 30 май, 12-17ч. 
тестдрайф на TOYOTA MIRAI FUEL CELL 
 

 Цел: Изграждане на Регионален научен център по ОП НОИР 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

   

 Недостиг и ниско качество на кадри със средно и с висше 
образование, основно с техническа насоченост – най-важния 
проблеми пред бизнеса, с нарастваща актуалност  

 

 Палатата, в партньорство с  Клуб на работодателя, Стопанска 
камара, Бюрото по труда, РУО, Тракийски университет, 
професионални гимназии,  младежки организации и общините 
от региона – координация  на заинтересованите страни 

 

 Работни срещи и кръгли маси по проблемите в средното и висше   
образование 

 Анкетиране на бизнеса 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

  

 Активно партньорство с екипа на проекта ДОМИНО и с Българо-швейцарската 
търговска камара и за внедряване на швейцарския опит в дуалното 
образование 

 

 Област Стара Загора – водеща във внедряване на дуалното обучение. 
От 16 професионални гимназии, работещи по дуално обучение в страната, 5 са 
в Старозагорска област 

 

 Областна панорама на професионалното образование и кариерното 
ориентиране с широко партньорство и активно участие на бизнеса с  

      Кръгла маса Бизнес, професионално образование, дуално обучение  -  

      препоръки към компетентните органи  

      Отворени врати на фирми за ученици и родители 

 

 Развитието на професионалното образование – непрекъснат процес с 
активното участие на бизнеса 
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Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на 
дуалното обучение в българската образователна 

система  2015-2019 

Бизнес партньорства за по-добро общество  
(B2B 4 CSR) 

 

53 

  













УЧАСТИЕ В РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС ИНФРАСТРУКРУРАТА 

И В ПОДОБРЯВАНЕТО НА БИЗНЕССРЕДАТА 

 

Активно участие във всички регионални срещи, конференции и 

форуми за развитие на област Стара Загора и общините от 

Областта, в т.ч.: 
 

 За икономическото развитието на Старозагорска област, с участие н Министъра 

на икономиката  
 

 За изграждане на Икономическа зона Загоре 
 

 За разработване на Стратегия за развитието на биоикономиката в 
Област Стара Загора 
 

 За оформяне на предложение за новото териториално деление на 
България на ниво II 
 

В процес е изграждане на Граждански съвет за устойчиво развитие 
на област Стара Загора с привличане на водещи експерти от различни 
сектори    
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УЧАСТИЕ В УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА  

 
През 2017 г. Националната система ТПП/К е изразила аргументирани 
становища по 73 законови и подзаконови актове, стратегии, програми и 
планове по основни проблеми на икономиката. Адресати: 

• Премиер – 2 

• Президент - 2 

• Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) – 20 

• Народно събрание – 28 

• Министъерски съвет  – 2 

• Министерства – 12 

• Други структури – 7 

Анализ на ефективността:  

• приети са напълно или частично 28 предложения 

•  не са приети изцяло 11 предложения 

•  в процес на обсъждане са 24 предложения 

•  10 от предоставените становища проекти не са получили развитие  
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УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ  

  

Областен съвет за регионално развитие  

Областен съвет за тристранно сътрудничество  

Обществен съвет за противодействие на корупцията 

Областен съвет по енергийна ефективност 

Областен съвет за сътрудничество 

Регионален съвет по заетостта 

Областен съвет по туризъм 
 

Участието на представители на Националната система на 
Търговско-промишлените палати/камари в над 200 
национални съвета 
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СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПАЛАТАТА С ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Сътрудничество с БТПП и другите регионални палати/камари 
 

Сътрудничество с други регионални и национални организации 

Агенцията за регионално икономическо развитие  

Клубът на работодателя  

Стопанска камара 

Тракийски университет и специално с Аграрен и Стопански факултет 

РУО и професионалните гимназии 

 

С институциите в Стара Загора  

РИОСВ 

Бюрото по труда Стара Загора 

Окръжен съд - Стара Загора  

Областна дирекция на МВР  
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СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПАЛАТАТА С ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

Областна администрация Стара Загора 

Общинските администрации на Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, 
Раднево и Чирпан, Мъглиж и Братя Даскалови  
 

Сътрудничество с други регионални и национални организации 

Агенцията за регионално икономическо развитие  

Клубът на работодателя, Стопанска камара 

Тракийски университет и специално с Аграрния факултет 
 

Партньорство с организации от социалния сектор  

Обществен дарителски фонд - Стара Загора , Сдружение Самаряни  

Младежки общински съвет 

Ротари и Лайънс клубовете,  

Граждански клуб ЛИПА 12 май – Детски игри Старозагорски олимпийски 
надежди  
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ПАЛАТАТА - САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ И 

САМОФИНАНСИРАЩА СЕ СТРУКТУРА 

  

 

И през 2017 г. Палатата продължи да се развива като 

самоуправляваща се и самофинансираща се структура, 

независима от политически, етнически и религиозни 

сили, развиваща дейността си в интерес на своите 

членове и съдействаща за подобряване на бизнес 

климата и международните връзки на региона  
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РАБОТАТА С ЧЛЕНОВЕТЕ - ОСНОВНА ЗАДАЧА НА 

ЕКИПА НА ПАЛАТАТА 
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Права и преференции, произтичащи от членството в Палатата: 

 Получаване на разнообразна бизнес информация  

 Безплатен достъп до офертните бюлетини на Палатата  

 Индивидуално информиране в предварително заявена област на интереси  

 Публикуване на профил на фирмата на сайта на ТПП - Стара Загора - Икономически 
портал на регион Стара Загора www.chambersz.com  

 Безплатно публикуване на бизнес предложение (оферта) в базата на мрежата Enterprise 
Europe Network 

 Включване в изданието Икономически годишник на ТПП с адресна информация и 
основна дейност на фирмата 

 Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на 
региона и страната, и право на предложения за законодателна инициатива 

 Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне 
при участие в търгове в страната и чужбина  

 Преференциални цени при ползване на услугите на палатата и при участие в 
мероприятия и събития  

  Безплатно ползване информационна база данни на ТПП - Стара Загора  

http://www.chambersz.com/
http://www.chambersz.com/
http://www.chambersz.com/
http://www.chambersz.com/
http://www.chambersz.com/


ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАЛАТАТА 
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Година 

  
 

Общ брой  
 

членове 

  
 

Преки 
 

 членове 

  
 

Асоциирани  
 

членове 

 

2016 1287 185 1102 

 

2017 1289 185 1104 

 

2016/2017 % 100,10% 100% 100,10% 



УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 
 

Контролен съвет 

Валентин Вълков - председател  

Димитър Петков 

Росен Иванов 
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Управителен съвет 

Олег Стоилов – председател  

Красимира Соколова – зам. председател  

Александър Палешутски 

Йовчо Йорданов 

Пламен Русев  

Иван Тотев 

Славин Янакиев 

Благовеста Шинева 

Станимир Танев 

Петър Ангелов 

Диана Господинова 
 

Контролен съвет 

Валентин Вълков -  председател  

Димитър Петков 

Росен Иванов 
 



ОПЕРАТИВЕН ЕКИП НА ПАЛАТАТА  

 Красимира Соколова, като член на УС и зам.-председател, 
координираше цялостната оперативна дейност на Палатата, 
ръководеше участието на организацията в мрежата Enterprise Europe 
Network и Центъра по качество, освен това участваше активно при 
организиране и изпълнение на всички прояви на Палатата. На нея в 
най-голяма степен се дължи успешното участие на Палатата в 
международните проекти и развитието на международната й 
дейност. 

Висока оценка заслужават членовете на екипа Станимира 
Меразчиева, главен счетоводител, Красимир Стоименов, 
направление Програми и проекти. Те заедно с останалите членове 
на екипа, Светослава Павлова, Мануела Гуджева и Снежина 
Байкова, работиха активно в своите области и допринесоха за 
постигнатите резултати на Палатата 
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МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Палатата поддържа и развива материално-техническата си база, 
която да обезпечава със съвременни технически и програмни 
средства всички насоки на разностранната си дейност, вкл.: 
 

 компютърно-информационна система  

 копирна техника  

 оборудване за семинари и презентации и друго офис оборудване  

 относително добра фото- и видеотехника за нуждите на медийния 
екип  

 

Завърши първиря етап от ремонта на офиса на Палата,  
вкл. ново осветление и ремонт на сервизните помещения.  

Предстои втори етап     
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ОБОБЩЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАЛАТАТА ЗА 2017 Г. 
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Дейности Брой 

1. Проведени семинари и обучения, презентации, 

бизнес форуми 

  15 

•  общо участници Над 1000 

2. Консултации, общо, в т.ч. в областта на:          350 

•  източници за финансиране          100 

•  бизнес коопериране          120 

•  качество, сертификация, стандартизация            50 

•  околна среда            50 

•  енергийна ефективност и ВЕИ            30 

•  други области            50 

3. Медийни прояви и бизнес публикации   над  1000 



            ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 Г. И БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. (ХИЛ. ЛВ.) 
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Година 2016 (отчет) 

 

2017 (отчет) 2018 (бюджет) 
  

  П Р И Х О Д И     

1. Членски внос към ТПП - Стара Загора 67 71 70 

2. 

Вписване в търговския регистър на БТПП (първоначално 

вписване, промени на вписване, сертификати за вписване) 4 4 4 

3. Марки, заверки на документи 30 30 30 

4. Стопански услуги, в т.ч.: 120 86 93 

 4.1. Издаване на документи (покани, сертификати и др.) 8 8 5 

 4.2. Организиране на семинари и други бизнес събития 37 25 30 

4.3. Консултантски услуги (консултации, преводи, съдействие) 48 32 35 

 4.4. Рекламни и PR дейности 18 16 16 

 4.5. Продажба на документи и материали 6 4 4 

 4.6. Други услуги 3 1 3 

5. Международни програми и договори 195 158 190 

ВСИЧКО ПРИХОДИ 416 349 387 

Р А З Х О Д И     

1. Работна заплата 291 255 265 

2. Административно-стопански разходи, в.т.ч: 83 64 75 

2.1. Канцеларски и други материали 10 3 5 

2.2. Ток, вода, телефони, мобилни, охрана 10 8 10 

2.3. Външни услуги и доставки, свързани с изпълнение на дейностите 63 53 60 

3. Амортизационни отчисления  2 2 3 

4. Други разходи, в т.ч.: 35 26 40 

 4.1. Командировки 20 14 15 

 4.2.  Други 15 12 25 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 411 347 383 

 РЕЗУЛТАТ  5 2 4 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчитайки дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора през 
2017  г., определено може да се каже, че: 

  Тя се е ръководила от Устава на дружеството, от приеманите Насоки за 
дейността на Палатата и голяма част от поставените цели за годината са 
изпълнени  

  Разработени са и нови перспективни направления за бизнес подкрепа и 
икономическо развитие на региона  

  Създадени са предпоставки за бъдещо устойчиво развитие на организацията, 
в съответствие с нейната мисия  

  Опирайки се на натрупания опит на Палатата, на престижа и възможностите 
на световната мрежа на Търговско-промишлените палати, компетентността и 
професионализма на членовете на екипа, многобройните ни партньори, имаме 
основания за увереност, че Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще 
продължи да утвърждава позицията си в обществено-икономическия живот, 
да работи пълноценно за успеха на фирмите - своите членове, както и за 
подобряване на бизнес климата, а от там и за просперитета на Старозагорски 
регион, за да бъде той винаги в челото на класациите за най-добро място за 
работа и живеене 
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Фестивал на виното и  

културното наследство Августиада 

 Празник на почитателите на виното, 

на добрата храна и на богатото 

културно наследство на нашия 

град, станал традиция.  

 Знаково събитие за Стара Загора 

което привлича все повече 

производители на вино и гости от 

страната и чужбина.  

Организатори Община Стара Загора, 

Търговско-промишлена палата - Стара 

Загора и консултантската компания 

Инорама, подкрепено от много 

партньори.  

Провежда се всяка година през 

октомври на Античната улица на 

Регионален исторически музей - Стара 

Загора. 

 

 

 

















 БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 
 

  

Олег Стоилов 

Председател на управителния съвет 
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