
Уважаеми читатели,
Изминаха 20 години от бурната, разделна, изпълнена с 
исторически събития 1990 година. В страната започваха 
процесите на свободното предприемачество, конкуренция, 
въвеждането на пазарна икономика и  много хора се питаха - 
„А сега накъде?“ И всеки правеше своя избор.
На 28 февруари, 1990 г. 23-ма ръководители на държавни 
предприятия и институции учредиха Пловдивска Търговско-
Промишлена Камара, като организация за възстановяване и 
продължаване на традициите и функциите на съществувалата 
до края на 1947 година Търговско-Индустриална Камара - 
Пловдив. Подписите си под учредителния договор поставиха: 
Тодор Петков, Ганчо Гачев, Янчо Христозов, Христо 
Бахчеванов, Максим Германов, Георги Жгумов, Захари 
Басамаков, Велко Генчев, Георги Дерменджиев, Петър 
Пенев, Донка Христова, Костадин Стаматов, Петър Стайков, 
Недю Недев, Велко Велков, Колю  Колев, Костадин Гидиков, 
Стергиос Арванитопулос, Атанас Тютюнджиев, Павел Накев, 
Дойчо Тарев, Стоян Маджиров и Кирил Аспарухов.
Учредителите бяха убедени, че на хилядите създаващи се 
частни фирми ще бъде необходима помощ за регистрация, 
обучение, търсенето на пазари и партньори, подготовка 
на договори и търговски документи, бизнес-оферти и 
информация. През тези години Управителният съвет и 
екипът на Камарата отдадохме своите сили и възможности 
за подпомагането на предприемачите, за утвърждаването на 
етичните принципи на работа, за усвояването на европейските 
фондове и европеизация на икономическите процеси.
Дали успяхме? Дали труда ни беше полезен за хората на 
нашия град и област? Предоставяме Ви нашия неизчерпателен 
ЛЕТОПИС! Оценката принадлежи на Вас и на Историята.

Добрина Проданова - Председател
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ЧЛЕНОВЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА  
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ 

1990 - 1993 г.
Ганчо Гачев - БИОЛЕМА АД
Костадин Гидиков - ЧАЙКА АД
Петър Пенев - МЕСОКОМБИНАТ АД

1991 - 1993 г.
Велко Велков - КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
Костадин Стаматов - ТЪРГОВСКА БАНКА АД

1993 - 1996 г.
Янко Янев - ЕТ „ЕЛИСЕЙ - Я. ЯНЕВ”
Анести Тимчев - ПРОКОМ ООД
Никола Николов - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Милчо Караиванов  – БАНКСОФТ АД
Велко Велков - КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
Тодор Иванов - КОМЕРСИАЛИМПЕКС ООД

1996 - 1999 г.
Добрина Проданова - Председател
Янко Янев - ЕТ „ЕЛИСЕЙ - Я. ЯНЕВ”
Димитър Искилиев - РОДИНА АД
Никола Николов - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Милчо Караиванов - БАНКСОФТ АД
Велко Велков - КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
Тодор Иванов - КОМЕРСИАЛИМПЕКС ООД

1999 - 2002 г.
Добрина Проданова - Председател
Янко Янев - ЕТ „ЕЛИСЕЙ - Я. ЯНЕВ”
Димитър Искилиев - РОДИНА АД

Никола Николов - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Милчо Караиванов - БАНКСОФТ АД
Велко Велков - КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
Красимир Давчев – ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА АД 

2001 - 2006 г.
Добрина Проданова - Председател
Димитър Искилиев - РОДИНА АД
Никола Николов - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Милчо Караиванов - БАНКСОФТ АД
Велко Велков - КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
Красимир Давчев – ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА АД

2006 – 2011 г.
Красимир Давчев 
Милчо Караиванов
Добрина Проданова - Председател
Никола Николов до 2009 г.
Велко Велков до 2011 г.
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1990
ФЕВРУАРИ
28.02. Проведено събрание и приет учредителен дого-
вор за създаването на Търговско-Промишлена Камара 
гр. Пловдив.

АПРИЛ
Регистрирана е “Търговско-Промишлена Камара” от 
Пловдивски Окръжен съд с Решение № 990/03.04.1990г.
16.04. Първо заседание на Управителния съвет на Ка-
марата. За председател е избрана Добрина Проданова. 
Приемане на щатно разписание и план-сметка за разхо-
дите на Камарата за 1990 год.
Установяване на адреса на управление на Камарата на 
бул.”6 септември” № 167 (сградата на  Търговско-Ин-
дустриалната Камара).

ЮНИ
Започва изпълнение на услуги за частни фирми. Съдей-
ствие за издаване на служебни задгранични паспорти и 
заверяване на разрешение за износ на стоки.

ЮЛИ 
11.07. Заседание на Управителния съвет на Българска 
Търговско-Промишлена Палата - София.
17.07. Второ заседание на Управителния съвет на Кама-
рата. Определяне на цени за услуги, които предоставя 
Камарата. 

АВГУСТ
Организиране на регистър на БТПП за вписване на фир-
ми - членовете на Пловдивската Търговска Камара, тър-
говски представителства на чужди фирми и други услу-
ги по външноикономическа дейност.

СЕПТЕМВРИ
Заверка на документи по регистрационния и разреши-
телен режим за сделки на фирми в Министерството на 
външната търговия.

ОКТОМВРИ 
16.10. Заседание на Управителния съвет на Камарата. 
Утвърждаване на бюджет и Вътрешни правила за орга-
низация на работната заплата през 1990 год.
Издаване и заверяване на документи по международния 
стокообмен – сертификати за произход, фактури, пъл-
номощни, митнически документи и др.
Утвърждаване на информационни услуги на фирми на 
база търговското законодателство, митническа полити-
ка, валутно-финансови проблеми и консултантски услу-
ги.

ДЕКЕМВРИ
12.12. Организиране на първа бизнес-среща между чле-
новете на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив.
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1991
ЯНУАРИ
Въвеждане на услуги за фирми по данъчно облагане, 
правни проблеми, международен търговски арбитраж.

ФЕВРУАРИ
04.02. Утвърждаване на такси за членство в Камарата на 
еднолични и колективни фирми.
Участие в среща с английска икономическа делегация.
Оказване на методологическа и юридическа помощ за 
създаване на търговски камари в Стара Загора, Бургас, 
Добрич, Хасково, Плевен, Разград и др.

МАРТ
Организиране участието на 5 фирми от Пловдив и реги-
она на търговския панаир в Асти, Италия.
Създаване на контакти с камарите в Истанбул, Одрин, 
Хамбург, Париж и Виена.
Среща с Полска външно-търговска палата.

АПРИЛ
26.04. Приемане на Програма и бюджет за развитие на 
Камарата през 1991 год.
Участие в среща с германска икономическа делегация.
Организиране на самостоятелен щанд на БТПП на Меж-
дународния Панаир в Пловдив.

МАЙ
28.05. Среща на г-н Денис Дансет – Зам. председател 
на Търговско-Промишлена Камара - Париж и Директор 
на Световния търговски център с Управителния съвет, 
управители на фирми, строителни организации и банки.

ЮНИ
Включване към международна информационна систе-
ма, осигуряваща възможности за контакти на български 
фирми с чуждестранни партньори.

ЮЛИ

3-5.07. Първи Българо-Турски бизнес форум.
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Членове на Камарата за I–во полугодие на 1991 год.- 
3200 бр.
Разширяване на консултантските, информационните и 
техническите услуги за фирмите.

АВГУСТ
27.08. Управителният съвет взема решение за създава-
нето на Пловдивска стокова борса като акционерно дру-
жество.
27.08. Взето решение за подпомагане на двама болни с 
6000 лв. / Иван Смиленов – 5 хил.лв. и Ташко Ташков, 
ученик – 1000 лв./
Подпомагане дейността на американската фирма „Сан 
Пасифик” за създаване на търговски център в Дубай.
Организиране на изложба на Електронизиран учебен 
комплекс от фирма „Комплексна автоматизация на мон-
тажа” в Еври - Франция със съдействието на Търговски-
те Камари на Париж и Пловдив.

СЕПТЕМВРИ
Посещение в Камарата на Посланика на Нигерия в Со-
фия, придружаван от специалисти.
Среща между представители на Търговската Камара на 
гр.Галац-Румъния и Пловдивската Камара. Подписване 
на договор за сътрудничество.

ОКТОМВРИ
Посещение на представители на 6 български Камари в 
Търговските камари на Торино, Тревизо и Асти, Италия.
14.10. УС на Камарата взима решение за спонсорира-

не на ПНИЛ към Технически университет – Пловдив за 
участие в международен Конгрес в САЩ по приложение 
на лазера и електронния лъч в обработката на матери-
али.

НОЕМВРИ
20.11. Обучение на представител на Камарата в семи-
нар „Диалогът между работодател и синдикати, колек-
тивни трудови договори” в Търговски Камари - Вупер-
тал и Бон.
Въвеждане на услуги при издаването на едногодишни 
турски визи, еднократни руски визи и удостоверения за 
внос-износ.

ДЕКЕМВРИ
Първи срещи с представители на Камарите от Истанбул 
и Одрин.

1992
ЯНУАРИ
Организиране на среща с производители на алкохолни 
напитки от Пловдив и региона с икономическа делега-
ция от област Таранто, Южна Италия.
27.01. Осигурени 3000 лв. за подпомагане на фонд 
„Вяра, надежда, любов” към Община Пловдив.
Създаване на библиотека към Камарата със специали-
зирана литература за фирмите.
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ФЕВРУАРИ 
Обучение на специалисти за обслужване на фирмите в 
Камарите в Бирмингам и Бристол.
Бизнес-срещи на български фирми с Австрийските фир-
ми „Лассахер” и „Пебра-Трейд”. Предаване на опита на 
„Лассахер” на млади предприемачи.

МАРТ
04.03. Взето решение на УС за закупуване на акции от  
„Биолема” АД на стойност 30 хил.лв.
04.03. Осигурена помощ на стойност 5000 лв. за лече-
ние на Стефан Урумов.
10.03. Пресконференция с представители на панаира от 
гр. Грац – Австрия.

АПРИЛ
Посещение на представители на Камарата в Търговска-
та Палата гр.Скопие.
Посещение на представители на Камарата в Търговски-
те палати в Одрин, Текирдаг и Истанбул.
Посещение на делегация от Пловдивската Камара в тър-
говската Камара-Грац, Австрия. Подписване на прото-
кол за сътрудничество.
Посещение на представители на деловите среди от 
Пловдив в Лайпциг и Магдебург.
Организиране на бизнес-срещи на Пловдивски фирми в 
Сингапур.
Осъществяване на постоянна модемна връзка на Кама-
рата с БТПП и другите РТПП.
Организиране издаването на специализиран месечен 

бюлетин на Камарата.

МАЙ
18.05. Осигурени 2000 лв. за лечение на Десислав Та-
шев.
Посещение на бизнес делегация от областта Окаяма – 
Япония. Подписване на договор за сътрудничество с 
Търговска Камара – гр.Окаяма.

ЮНИ 
Преместване на адреса на управление на Камарата на 
ул.„Младежка” №1.
Спонсорирана e Община Пловдив за създаването на 
Център за обучение на средни мениджърски кадри с ев-
ропейска квалификация към СОУ „Цар Симеон Велики” 
с 5 хил. лв.

ЮЛИ

Бизнес семинар „Участие на фирми на международни 
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изложения - възможност за развитие” с Търговската Ка-
мара на Грац, Австрия (Д. Проданова, М. Динкова, И. 
Ройдов).

Обучение в Италия, със съдействието на Ротари клуб - 
Пловдив (А. Хронев, Н. Виденов).

СЕПТЕМВРИ  
Семинар за предприемачи, финансиран от Германско-
то Министерство на Икономиката „Маркетинг, менидж-
мънт и реклама”.
Лектор: г-н Линденау от Търговска Камара гр.Кил.
Делегация на БТПП в Испания гр. Севиля на „Експо 92”– 
Срещи с Търг. Палати от Астурия и Мурсия.

ОКТОМВРИ
02.10. Организиране участието на пловдивски фирми в 
Международния панаир в Грац, Австрия.

НОЕМВРИ 
Пререгистрация на Търговско-Промишлена Камара - 
Пловдив с Решение 13949/ 12.11. на ПОС.
16.11.Осигурено спонсорство за: Национален клуб 12+1 
Приятели на Европейската общност – секция Пловдив с 
3000 лв., Футболен клуб „Марица” – юноши с 12000 лв., 
на Костадин Кърнев за създаване на Космически център 
за нетрадиционни методи на лечение с 10 000 лв.
Бизнес-срещи на 20 китайски предприемачи с  
32 пловдивски фирми.

ДЕКЕМВРИ
Посещение на делегация от Сумска област /ОНД/. По-
дписан договор за сътрудничество между Камарите от 
двете страни.

1993
ЯНУАРИ
22.01. БТПП – София съвместно с РТПП/К е призната от 
Министерски съвет за официална представителна орга-
низация на работодателите.
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ФЕВРУАРИ

Група Пловдивски фирми на посещение в Норфълк, 
САЩ, за закупуване на производствени технологии (А. 
Хронев).

МАРТ
Въвеждане на нови функции на Камарата: съдействие 
за издаване на еднократни и многократни немски визи, 
издаване на покани на чуждестранни лица за посещение 
в Р. България.
Срещи в търговски Камари в Гърция - Комотини, Алек-
сандруполис, Яница, Кавала.
Организиране посещение на пловдивски предприемачи 
в Търговската Камара в Кайро – Египет.

АПРИЛ 
Посещение на Председателя на Търговската Камара на 
Комотини г-н Пападимитриу в Пловдив.
Посещение на представители на Търговска Камара - 
Пловдив в Одрин, Текирдаг и Истанбул.
Среща с дейци от Албанската Търговска Камара.
Организиране на Българо-Гръцки бизнес форум по вре-
ме на Международния панаир. 

МАЙ
Организиране на посещение на пловдивски фирми и 
представители на Камарата в Комотини, Гърция.
Българо-Гръцки бизнес-форум. Участват 100 гръцки и 
80 български фирми.
4-16.05. Обмяна на опит и обучение в Търговски Камари 
от ЕС, Лайпциг (Германия) и Алкмаар (Холандия).

ЮНИ
10.06. Пресконференция с представители на панаира в 
гр. Грац, Австрия. Участват 20 фирми от Пловдив.
Организиране на семинар с 15 фирми от област Фриули-
Венеция - Джулия, Италия.
Посещение в Камарата на японски бизнесмени по про-
блемите на приватизацията. Фирмени визити.

ЮЛИ 
16.07. Общо събрание на Търговско-Промишлена Кама-
ра - Пловдив.
Пререгистрация на Търговско-Промишлена Камара – 
Пловдив с Решение № 8575/22.07.1993 на ПОС.
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СЕПТЕМВРИ
Семинар по програма „Интеррег-1” с гръцки лектори: 
„Моделни опаковки с гъвкави материали“.

ОКТОМВРИ
2-8.10. Организиране на участие на 5 пловдивски фир-
ми в Международния панаир в Грац, Австрия.

ДЕКЕМВРИ
Избиране на представител на Камарата в „Комисия за 
социално партньорство” на регионално равнище.
Активно партньорство с „Асоциацията на българските 
предприятия за международни превози” и ЗК „МИК”.
Откриване на данъчно-консултантско бюро в Камарата.

Екипът на Камарата през 1994 г.

1994
АПРИЛ 
04.04. Решение на УС за спонсориране на Бачковския 
манастир с 10 000 лв.
Създаване на организация за набиране на средства за 
Бачковския манастир от фирми, членове на Камарата - 
събрани са 120 000 лв.
Нови услуги на Камарата с цел оказване на помощ за 
визи за Дания.

МАЙ
05.050. Посещение на делегация от УС на Камарата в 
ТПП гр. Бордо, Франция. Подписване на договор за съ-
трудничество.
28.05. Решение на Управителния съвет на Камарата за 
сключване на договор за строителство на сграда на Ка-
марата.
28.05. Решение на Управителния съвет за дялово учас-
тие в „Интерконтакт” ООД.
28.05. Решение на Управителния съвет  за спонсорира-
не на църквата в с. Славейно с 10 000 лв.
Срещи на РТПП със Съюза на предприемачите в гр. 
Орестиада и гр. Александруполис, Гърция.

ЮНИ
Посещение в Търговската палата на гр. Крагуевац (Сър-
бия) - подписване на споразумение за регулярни биз-
нес-мисии, организирани от двете Камари.
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СЕПТЕМВРИ

12.09. Обръщение на БТПП към деловите среди за прие-
мането на Кодекс по етика в стопанската дейност.

12.09. Председатели на Търговско-Промишлени Па-
лати на прием в българското посолство в Лондон.  
Подписан бе договор за финансиране на обучения на 
Камарата и обмяна на опит между Търговска Камара - 
Пловдив и Ноу-хау фонда на английското правителство.. 
В резултат на договора се проведе обучение на предста-
вители на Камарата в Лондон, Бирмингам и Бристъл.

14.09. Д. Проданова подписва договор за сътрудничест-
во с Търговско-Промишлена Камара - гр. Бристъл, Ве-
ликобритания.

НОЕМВРИ
Провеждане на двудневен курс за предприемачи с лек-
тор г-н Де Силва - директор на отдел  за стимулиране на 
износа в Камарата в Бристъл.
Делова среща с предприемачи за прилагане практиката 
на Бристолската Камара „На чаша английски чай”.

ДЕКЕМВРИ
19.12. Решение за спонсорирането на Търговската гим-
назия  - Пловдив с 10 000лв.
Приемане на Кодекс по етика в стопанската дейност на 
БТПП - София.
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1995
ЯНУАРИ
Семинар – Вносно-износен режим 1995 г. Участват фир-
ми от Пловдив и региона.

МАРТ 
13.03. Приета План-програма за честване на 100 годиш-
нината от създаването на Търговско-Промишлена Кама-
ра - Пловдив.

АПРИЛ
Организиране на среща с производители на конфекция 
- обсъждат се въпроси, свързани с проблемите при ра-
бота на ишлеме в отрасъла.

МАЙ 

02.05. Честване на 100-годишния Юбилей на Пловдив-

ската Търговско-Индустриална Камара в Исторически 
музей – Пловдив.

ОКТОМВРИ
25.10. Решение за участие в хуманитарна помощ за 
сръбските бежанци с 10 хил.лв. и спонсориране на Вто-
ра армия с 10 хил. лв.

НОЕМВРИ 
Управителният Съвет на Камарата взема решение за 
участие на Камарата в ООД „Регионален Технологичен 
бизнес център”.
11-30.11. Обучение на специалисти на Камарата в Зана-
ятчийска Камара - Кобленц, Германия.

ДЕКЕМВРИ
За първите пет години от създаването си Търговска Ка-
мара - Пловдив има подписаните международни дого-
вори за сътрудничество с Камарите от: Бордо, Бристъл, 
Бирмингам, Грац, Печ, Истанбул, Област-Родопи - Се-
верна Гърция, Крагуевац, Башкортостан, Чебоксари, 
Тел Авив, Окаяма, Кутаиси - Грузия.

1996
ЯНУАРИ
Към Камарата се създава библиотека за чуждестранни 
фирми – вносители и износители, справочници и друга 
каталожна и офертна информация.
Решение на УС за участие на Камарата в „Бизнес-център 
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за подпомагане на МСП”, финансиран по програма ФАР.
Начало на участие на Камарата в Европейски проекти за 
подпомагане на местни ефективни бизнес инициативи, 
за повишаване квалификацията на специалистите и раз-
ширяване контактите между предприемачите (Леонар-
до, INTERREG, Pan European Project, PHARE, GTZ, WIFI и 
други).

ФЕВРУАРИ
Издаване на каталог „Вносители и износители от Пло-
вдивски регион” със съдействието на клуб „Отворено 
общество”.

МАРТ
Организиране на бизнес-мисия в Комотини, Гърция. 
Участват 8 предприемачи от Пловдив и региона.

АПРИЛ
Бизнес курс, организиран от Стопанската Камара на Ви-
ена WIFI. Тринадесет представители на пловдивския 
бизнес участват в обучението.
Възможности за контакти с австрийски фирми.

МАЙ
Участие на фирми от Пловдив на специализирано изло-
жение в Солун, Гърция.

ЮНИ
Специалисти от Камарата разработват проект за фи-
нансиране на „Бюро - Младежка борса”, съвместно с 
германската младежка организация „IJB” в Катленбург, 

Германия.

28.06. Д. Проданова подписва договор за сътрудничест-
во с Търговската Палата на Санкт Петербург.

ЮЛИ 
11.07. Общо събрание на Търговско-Промишлена Кама-
ра – Пловдив.
11.07. Обръщение към административните и делови 
среди на гр. Пловдив.
Решение № 7366/ 29.07. на ПОС за пререгистрация на 
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

СЕПТЕМВРИ
Бизнес мисия на пловдивски фирми по време на Регио-
нален панаир в Кавала, Гърция.
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НОЕМВРИ
29.11. Издаден акт №16  за завършване на сградата на 
Камарата на ул. „Самара” № 7.

ДЕКЕМВРИ 
19.12. Издаден 1-ви брой на информационен бюлетин 
„КАМАРА ИНФО”.

  
БТПП многократно оценява дейността на Търговско-
Промишлена Камара - Пловдив, като я награждава с ди-
пломи и други отличия, за активността и в полза на биз-
неса от региона и за развитие на палатската система.

Председателят на БТПП - Божидар Божинов награждава   
Председателя на Камарата - Добрина Проданова.

1997
ФЕВРУАРИ
Дейности по международен договор с италианската ор-
ганизация „Информест” - Гориция.
Начало на дългосрочно сътрудничество и провеждане 
на обучителни семинари по „Маркетинг и мениджмънт” 
със Стопанската Камара на Австрия /6 семинара / и с 
Центъра за подпомагане на износа ХЕПО - Гърция /5 се-
минара/.
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МАРТ
Подписване на договор за сътрудничество с Търговска-
та Камара на гр. Курск, Русия.

АПРИЛ
Участие на ръководители на Камарата в редовния кон-
грес на Европалати – Лисабон, Португалия.
Обучение на ръководни кадри от пловдивски фирми в 
ХЕПО – Атина. Участват 10 мениджъри от Пловдив. Уста-
новени контакти с гръцки партньори.

МАЙ 

07.05. Посещение на 18-членна хърватска бизнес деле-
гация от Търговска камара Карловац, Хърватска. Подпи-
сани договори за сътрудничество с Камарата и договори 
за износ на стоки от пловдивски фирми. 

Посещение на делегация от Търговска палата Панчево, 
Сърбия. Бизнес срещи между 9 сръбски и 15 български 
фирми.

Посещение в Камарата на Търговска делегация от гр. 
Курск, Русия.

ЮНИ 
Съвместно с „Интерконтакт” ООД организиране на бъл-
гарска бизнес-мисия в Санкт Петербург, Русия. Участ-
ват 22 фирми.

ЮЛИ

Посещение на посланика на Иран, г-н Голзария в Кама-
рата.
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АВГУСТ 

Участие на А. Хронев и Н. Виденов в програма за обу-
чение в американски Търговски Камари - Илинойс, Де-
мойн и др.

ОКТОМВРИ 
Участие на 10-членна делегация в Регионален панаир на 
стоки и занаяти в Кавала, Гърция.

ДЕКЕМВРИ
През 1997 г. са проведени квалификационни и образо-
вателни курсове и обучения по:
- външно-търговска дейност - 2;
- данъчно законодателство - 1;
-„Промени във външно-търговския режим” - 2;
-„Управление на пазари, стоки и партньори” - 1;
- счетоводни консултации - 5.

1998
ФЕВРУАРИ 
Посещение на 25 членна бизнес делегация от Търговска 
Камара гр. Жилина, Словакия. Бизнес срещи с 34 пло-
вдивски предприемачи. Подписан договор за сътрудни-
чество между Камарите на Жилина и Пловдив.

МАРТ 
19.03. Курс за обучение на ръководни кадри в Органи-
зация за подпомагането на износа „ХЕПО” – Атина, Гър-
ция.

МАЙ
Посещение в Камарата на Зам.председателя на ТП Ка-
мара Париж - г-н Денис Дансет.
Турско-Български бизнес форум. Участват 70 фирми от 
Егейска индустриална камара и 77 пловдивски фирми от 
различни браншове.



19

ЮНИ

10.06. Преместване на седалището на Камарата от 
ул.„Младежка” № 1 на ул.”Самара” № 7.

ЮЛИ

Представители на пловдивски фирми (Тодор Петков, 
Данаил Търпоманов, Милчо Караиванов, Ивайло Пен-
ков) в Швеция по време на Конгреса на Европалати в 
Стокхолм.
Организиране на участието на 6 пловдивски фирми на 
Регионален панаир в гр. Александруполис, Гърция.

СЕПТЕМВРИ
Тържествено представяне на новите офиси на Камарата 
на пловдивската общественост.
Бизнес мисия в Пловдив на 33-членна делегация от 
Шанхайска търговска камара. Срещи с 56 пловдивски 
фирми.
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Бизнес срещи със сръбски бизнесмени от Лесковац и 
Зайчар. Участват 15 сръбски и 10 български фирми.

29.09. Българо-турски бизнес срещи. Предприемачи от 
Индустриален район Гебзе (Турция) се срещат с 10 пло-
вдивски фирми.
Подписване на договор за сътрудничество между Кама-
рите от Бергама и Пловдив.

ОКТОМВРИ
3-6.10. Организирано представяне на 6 пловдивски фир-
ми на регионален панаир Кавала, Гърция.

НОЕМВРИ
Посещение на 15-членна бизнес делегация от Сингапур, 
организирана среща с 18 пловдивски фирми.

ДЕКЕМВРИ
21.12 Излиза първият брой на Пловдивски търговски 
вестник – седмичник за търговска, икономическа и фи-
нансова информация.

1999
ЯНУАРИ
26.01. Посещение на търговското аташе на Посолство-
то на Р.Унгария. Разисквана тема: „Разширяване на съ-
трудничеството между Камарите от двете страни”.

ФЕВРУАРИ
03.02. 15-членна бизнес делегация, организирана от 
Търговска Камара – Серес (Гърция), се среща с пред-
ставители на 20 пловдивски фирми от областите ХВП, 
дървообработване, текстилна индустрия.
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МАРТ

03.03. Семинар за ръководни кадри от пловдивски МСП 
в Солун, организиран със съдействието на „ХЕПО” – Ати-
на. Участват 10 ръководители на предприятия от Плов-
див.

Посещение в Търговска Камара - гр. Солун, Гърция.
22.03. Решение за спонсориране на кметството в с. Ца-
рацово с 100 000 лева за построяването на храм „Свети 
Георги”.
23.03. Представители на Британски съвет - София се 
срещат с пловдивски фирми, занимаващи се с обучение 
по бизнес-английски.
25.02. Откриване на „Евро-клуб” – Пловдив.

АПРИЛ
08.04. Посещение на г-н Б. Йоцич - Председател на 
Представителството на Югославските камари в София.
Участие на 5 пловдивски фирми в „Унгарски дни” в 

гр.София, организирани с Търговска Камара Сегед.

МАЙ

18.05. Подписва се договор за сътрудничество между 
Търговската Камара на гр. Солун и Търговска Камара 
- Пловдив. Провежда се Българо-Гръцка бизнес среща 
между 22 гръцки и 23 български фирми.
20.05. Областният Управител на гр. Ксанти (Гърция) по-
сещава Камарата. Обсъдени са предложения за парт-
ньорство.

ЮНИ
Подготовка на дейността на „Европейски Информацио-
нен Център” към Камарата, финансиран от ЕС.
10.06. Организиране на двустранни срещи с английски и 
български предприемачи със съдействието на Търгов-
ската Камара на Лондон. Участват фирми от областта на 
строителството, млечната промишленост, обучение по 
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бизнес английски.
17.05. Среща в Камарата с 50 турски бизнесмени за за-
познаване със Закона за чуждестранните инвестиции и 
Закона за митниците на Р.България.

26.06. Представители на ЕИЦ - А. Хронев и Е. Палаврова 
на обучение в Брюксел (Белгия).

ЮЛИ
02.07. Обсъждане на посещение на израелска делега-
ция в Пловдив с Посланика на държавата Израел - г-н 
Давид Коен.
02.07. Директорът на Търговската Камара на гр.Валчея 
(Румъния) посещава Камарата за подписването на дого-
вор за съвместно сътрудничество.

16.07. Общо събрание на Търговско-Промишлена Кама-
ра – Пловдив
16.07. Откриване на Евро Инфо Център – Пловдив като 
част от мрежата на Евро Инфо Центрове по проект на 
Европейската Комисия за подпомагане на предприема-
чите за прехода към условията на Европейския съюз.

СЕПТЕМВРИ
03-08.09. Организиране на делегация от 15 пловдивски 
предприемачи на посещение на АГРИТЕК - 1999, Изра-
ел.
13.09. Пререгистрация на Търговско-Промишлена Кама-
ра – Пловдив с Решение № 5904/ 13.09. на ПОС.
14.09. Консултации на гръцки фирми по приложението 
на Търговския закон.
21.09. Среща с Посланика на Израел, съгласуване на 
проект за провеждането на Българо-Израелски бизнес 
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форум в Пловдив.
21.09. Посещение на представителя на Югославските 
търговски камари - Б.Йоцич.
28.09. Среща на ръководството на Камарата с Дейвид 
Якобс, Посланик на Южна Африка.
29.09. Посещение в Камарата на представители на ТПП 
гр. Белгород, Русия.
29.09. Двадесет членна бизнес делегация от Камарите в 
Зайчар, Ниш и Лесковац на посещение в Камарата. Биз-
нес контакти с 25 пловдивски предприемачи.

ОКТОМВРИ
05.10. Българо-Израелски бизнес форум. Среща на 24 
фирми от Израел и 60 фирми от Пловдив и региона от 
областите на ХВП, медицинска апаратура, електроника, 
селско стопанство, инвестиции, високи технологии и 
телекомуникации.

15.10. Ивайло Колев, Д. Проданова и Цв. Симеонов на 
Конгрес на Европалатите в Лимасол – Кипър.
19.09. Подписване договор за сътрудничество с ТЮФ-

НОРД – България.
06.10. Презентация на 3 израелски фирми пред 15 пло-
вдивски фирми за хай-тех технологии, застраховане, 
мултимедии.

14.10. Годишна конференция на Евро Инфо Центровете 
на о.Родос. Участие на А. Хронев и Д. Ненчева от ЕИЦ – 
Пловдив.

25.10. Организиране на делово посещение в Ниш и 



24

Лесковац (Сърбия) на пловдивска бизнес делегация от 
15 фирми, представители на секторите машиностроене, 
строителни материали, мебели и ХВП.

НОЕМВРИ

10.11. Подписване на договор за сътрудничество меж-
ду Асоциацията на Търговските палати от Северна Гър-
ция и Търговско-Промишлена Камара - Пловдив. Бизнес 
срещи между гръцки и български фирми.
10.11. Първа национална конференция на ЕИЦ в гр. Со-
фия.

11.11. Официално откриване на Евро Инфо Център - 
Пловдив от г-жа Ана-Мария Коельо Родригес, предста-
вител на Главна Дирекция „Предприятия” към Европей-
ската Комисия.
29.11.-05.12. Организацията за експортно ориентиране 
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ХЕПО - Гърция провежда в Камарата семинар за ръко-
водни кадри на тема: „Експортен маркетинг” – участват 
18 пловдивски фирми.

ДЕКЕМВРИ

14.12. Търговско-Промишлена Камара - Пловдив полу-
чава почетна грамота и статуетка „Хермес” като регио-
нална структура в системата на БТПП с най-добри пока-
затели за 1999 г.

2000
ЯНУАРИ 
16.01. Среща с Търговския съветник от посолството на 
Канада.
24.01-06.02. Семинар „Експортен маркетинг” в Солун, 
Гърция, за 22-ма управители на фирми от Пловдив и ре-
гиона.
28.01. Семинар „Новият закон за индустриалната соб-
ственост - търговски марки и дизайн”. Лектор Ангела 
Ночева. Участват 12 фирми.

ФЕВРУАРИ 
11.02. Участие в дейността на Общински съвет по зае-
тостта.
15.02. Среща с Петър Жотев, Министър на икономиката, 
енергетиката и туризма, по поставени от фирмите зако-

нодателни казуси.
17.02. Среща на пловдивски предприемачи с Генерал-
ния консул на Р.Турция в гр.Пловдив.

25.02. Представяне на Евро Инфо Центъра към Камара-
та пред деловите среди на Пловдив .Откриване в Плов-
див на „Евроклуб  - България” в галерия „Ромфея”.
27.02. Българо-Гръцки бизнес форум – 35 предприемачи 
от област Родопи Еврос.
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Обучение по СЕ маркиране за ЕИЦ мрежата, Холандия 
(А. Хронев).

МАРТ 
04.03. Провеждане на семинар „Системи за управление 
на качеството” – лектор д-р Юрген Браницки, Тюф Норд 
България.
07.03. Съвет на Председателите на БТПП и РТПП в гр. 
София.
15-19.03. Организиране участието на 7 пловдивски фир-
ми от мебелната промишленост на ХХII-та Мебелна из-
ложба в гр. Солун, Гърция.
30.03. Организиране на среща на предприемачи от Плов-
див с Общинското ръководство и кмета на гр. Пловдив 
- Иван Чомаков.

АПРИЛ
10.04. Семинар „Възможности за арбитражно право-
раздаване” с лектор С. Стайков - Председател на Арби-
тражния съд към БТПП. Участват 35 юристи на фирми.
11.04. Среща с холандския министър на търговията г-н 
Ибема. Обсъждани възможности за сътрудничество и 
търговия с ЕС.

МАЙ
04.05. Семинар „Източници за финансиране от ЕС за 
МСП” – лектори са представители на делегацията на ЕК 
в България.
10.05. Организирана среща на Югославска бизнес деле-
гация с 25 пловдивски фирми.
18.05. Предприемачи от Англия, организирани от Лон-
донската ТПП, на посещение в Камарата.
22.05. Провеждане на среща на 60 предприемачи с об-
щинското и областно ръководство на града, общинските 
съветници и депутати.
24.05 Организиране посещението на 5 фирми в Комоти-
ни (Гърция) на изложението „Тракис”.

ЮНИ
01-03.06 Организиране на участието на 3 пловдивски 
тур-операторски фирми в туристическа борса Катери-
ни, Гърция.
09.06. Посещение на Денис Дансет - Председател на 
Френско-Българското бизнес-дружество и член на Бор-
да на директорите на Парижката Търговско-промишле-
на палата.
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14-18.06. Участие на Камарата в „Експо - Пловдив 21 
век” - организиране на международни срещи с предста-
вители на Камари от Русия, Беларус и Гърция. Провеж-
дане на 4-ри семинара – общо участват 92 предприема-
чи.
16-17.06. Представители на Камарата участват в семи-
нар „Глобализация, мир и здраве”, откриване на пър-
вия Междубалкански европейски медицински център, 
гр. Солун.
19-22.06. Участие в семинар за подпомагане въвежда-
нето на системите за управление на качеството в МСП в 
Лондон, Великобритания.
20.07. Участие на представители на Камарата в семинар 
в представителството на провинция „Саксония – Анхалт” 
в Пловдив.
29-30.06. Участие в Балканската Асамблея на търгов-
ските палати - гр. Истанбул, Турция.

ЮЛИ
03.07. Откриване на Бюро за интегрирани специалисти 
на CIM-Германия в Камарата. Йорг Фиртел - бизнес-кон-
султант работи за партньорство между български и нем-
ски фирми. Подписани 3 договора между български и 
немски фирми.
29. 07. Посещение на турска бизнес делегация, водена 
от Кмета на голяма община на Истанбул. Срещи между 
предприемачи от строителството, хим.промишленост, 
дървообработване и мебелна промишленост.

АВГУСТ
30.08. Пререгистрация на Търговско-Промишлена Кама-
ра – Пловдив с Решение № 5485/ 30.08. на ПОС.

СЕПТЕМВРИ 

11-25.09. Участие на 20 пловдивски предприемачи в 
обучение за мениджъри на МСП – Атина, Гърция; Тема: 
„Ефективно функциониране на предприятията в съвре-
менната конкурентна среда”.
13.09. Провеждане на семинар „Как да кандидатстваме 
по програма САПАРД?” с лектор специалист от Минис-
терство на земеделието, участват 70 души.
25.09. Българо-Руска бизнес среща - 30 членове на па-
латата в Санкт Петербург се срещнаха с 40 предприема-
чи от област Пловдив.
26.09. Българо-Унгарски бизнес форум – 27 унгарски и 
38 български фирми са участници във форума.
26.09. Среща с Ген. Консул на Гърция в Пловдив.
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27.09. Българо-Югославска бизнес среща – 27 югослав-
ски и 30 български фирми осъществиха контакти по 
време на срещите.
28.09. Съвещание на Евро Инфо Центровете в България.
30.09. Организиране на бизнес делегация на 8-я регио-
налния панаир в Кавала, Гърция.

Конференция на ЕИЦ в Прага. Ангел Хронев ръководи 
работно заседание.

ОКТОМВРИ

Eкипът на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив с 
подарена от украинска делегация специална погача. 
05.10. Организиране на кръгла маса на тема „Пробле-
ми на конкурентноспособността на българската иконо-
мика” – Институт по международна икономика – София 
и представители на MSI – САЩ. В дискусията участват  
представители на 30 пловдивски фирми.
06.10. Организиране на среща на Общинската инспек-
ция по труда с 21 фирми.
10.10. Среща с холандска консултантска организация 
във връзка с обучение „Пазарно ориентиране на фир-
мите”.
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НОЕМВРИ
20.11. Посещение в Камарата на Търговския представи-
тел на Посолството на Русия в София.
23.11. Организиране на среща на бизнесмени от Плов-
див с Посланика на Украйна г-н Вячеслав Похвалский.
26.11. Срещи с фирмите за определянето на възмож-
ностите за сключване на договори по линия на ЦИМ. 
Създаване на „Фирмен Пул” в сферата на машинострое-
нето – записани са интересите на 34 фирми.

ДЕКЕМВРИ
През 2000 година 52 фирми са получили щрихкод. В па-
тентно ведомство са регистрирани 18 търговски марки , 
две от които и за чужбина.
Регистрирани са 3 промишлени дизайна на изделия и 
два патента.
Въведена услугата по защита на интелектуалната соб-
ственост чрез патентен представител в Патентно ведом-
ство на Р.България.

2001
ЯНУАРИ 
16.01. Посещение на Клод Шарлан - Търговски рефе-
рент на консулството на Канада в Румъния. Запознаване 
с икономическото състояние на областта.
29.01. Управителният съвет присъжда грамота и отли-
чителен знак на Камарата за постигнати високи стопан-
ски резултати през 1999 година на: КЦМ  -  за най-ви-

сок обем продажби; Каменица АД  -  за най-голям обем 
печалба; Международен панаир–Пловдив - за най-висок 
коефициент на ликвидност.

ФЕВРУАРИ

01.02. Излиза първия брой на Икономически годишник 
„100 плюс” на Търговска Камара – Пловдив с класация 
на 100-те водещи фирми в региона по икономически по-
казатели: обем продажби и печалба.
10-20.02. Провеждане на курс „Популярен Интернет” за 
управители на фирми, придобиване на умения за самос-
тоятелна работа с компютър в Интернет.
10.02. Начало на езикови курсове по английски и френ-
ски, финансирани по линия на Евро Инфо Център.
12.02. Организиране връчването на диплом ISO-9000 на 
фирма „Скутарион” - Пловдив.

МАРТ
16.03. Презентация на Дружеството на българо-турски-
те предприемачи „БУЛТИШ”.
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12-20.03. Обучение „ Популярен интернет” на 8 фирми 
- членове на Камарата.
27. 03. Организиране на Инвестиционен бизнес-форум – 
България-Гърция под егидата на кмета на Пловдив д-р 
Чомаков. Участват 13 фирми от региона на гр.Серес.

28.03. Подписване на договор с Камарата от гр. Серес за
партньорство в проект, финансиран по програма  
„Интеррег 3”.

АПРИЛ 

Eкипът на Евро Инфо Център - Пловдив (Е. Палаврова, 
А, Хронев и  Д. Ненчева).

02-03.04. Провеждане на Българо-Украински бизнес фо-
рум.
Делегация от 25 украински фирми, водена от Губерна-
тора на Харковска област - г-н Е.П.Кушнарьов, се срещ-
наха с 59 български фирми.
Подписват се 2 договора и 11 протокола за намерения 
между украински и пловдивски фирми, както и договор 
за сътрудничество с Харковската ТПП.
10.04. Организиране на презентация на тема: „Проект за 
обучение по мениджмънт по програма ФАР” с 34 учас-
тници. Лектор: г-н Маравита.
19.04. Посещение в Камарата на кмета на гр. Солун г-н 
Папагеоргопулос.
20.04. Разговори в Камарата с Жак Макмилан, предста-
вител на Главна Дирекция на ЕИЦ в Брюксел. Обсъжда-
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не състоянието и развитието на проекта.
26–28.04. Участие на специалисти на Камарата в семи-
нар „Лобиране в ЕС” в гр. Варна.

МАЙ
03.05. Обучение на 16 фирми по темата „Свободно дви-
жение на стоки, хора и капитали”.
07.05. Посещение на 13 турски фирми на пролетния 
Международен панаир. Делови контакти с 15 български 
фирми.
07.05. Организиране на двустранни срещи между 9 ун-
гарски фирми от гр.Сегед и 17 пловдивски фирми от 
областта на ХВП, машиностроене и лека промишленост.
08.05. Българо-Македонска бизнес среща, участват 11 
македонски и 17 фирми от Пловдив.
10.05. Среща на италиански фирми от ХВП с пловдивски 
партньори.
16.05. Среща на пловдивски фирми с Ричард Кантер – 
Търговско аташе при посолството на САЩ в България.
19-23.05. Организиране посещението на 10 фирми от 
Пловдивски регион - производители на вино и алкохол-
ни напитки на Панаир на виното в Щутгарт, Германия.
20.05. Бизнес делегация от 7 пловдивски фирми в Сло-
вения и Хърватска. Срещи в Карловац и Любляна.
22.05. Среща на предприемачи с представители на по-
литическите партии за представяне на икономическите 
платформи. Съорганизатори - Инсталационна камара и 
Българска асоциация за партньорство.
21-23.05. Участие на пловдивски фирми в индивидуални 
разговори с Италианска бизнес делегация от гр. Латина.

ЮНИ
01.06. Извънредно Общо събрание на Търговско-Про-
мишлена Камара – Пловдив.
06.06. Посещение в Камарата на посланика на Казахстан 
в София.
20.06. Семинар ISO 9000 и презентация на Мудис Итерне-
шънъл - участват 18 фирми.
20.06. Посещение на г-н Ризопулос, посланик на Гърция 
в София. Възможности за участие на Пловдивски фир-
ми и организации в европейски програми с помощта на 
Гръцкото правителство.
25.06. Двустранна среща – БУЛПРО-ТУРКПРО. Участват 
25 български и 15 турски фирми. Дискутират се въз-
можностите за облекчаване на търговията и транспорта 
между двете страни.
26.06. Организиране на посещение на представители на 
немската фирма „ФЕТ” във фирми от шивашкия бранш. 
Подписани договори за работа на ишлеме.

ЮЛИ
17.07. Посещение на г-н Г. Фишер от Търговска Камара 
Париж, Франция. Представяне на възможности за обу-
чение на предприемачи по програма на Европалати.

СЕПТЕМВРИ
8-11.09. Организиране на Немско-Българска коопераци-
онна борса в областта на IT-технологиите. В проявата 
участват 22 немски и 28 български фирми.
13.09. Посещение на швейцарска икономическа мисия, 
водена от Държавния секретар г-н Зиц, участват 12 
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швейцарски фирми.
17-18.09. Посещение на проф.д-р Щанек от Универси-
тета в гр. Цвикау, Германия. Срещи с ръководството 
на ПУ „Паисий Хилендарски” и ТУ – филиал Пловдив по 
проект за размяна на студенти и доценти между уни-
верситетите. Разговор с 8 пловдивски фирми от бранш 
„Разработка на софтуерни продукти” с цел възлагане 
изработката на софтуер за нуждите на немски фирми.
22.09. Участие на пловдивски фирми в 17-то Търговско 
и селскостопанско изложение в гр. Козани, Западна Ма-
кедония (Гърция). Подписан договор между Търговска 
Камара - Пловдив и ТПП гр. Козани.
25. 09. Организиране на международен форум „Бълга-
ро-Руските търговско-икономически отношения”. Дис-
кусия по възстановяване на пазарни позиции в Русия.
25.09. Българо-Турски бизнес срещи, участват 22 пред-
ставители и членове на организацията на независимите 
индустриалци, Турската организация MÜSAID и 28 бъл-
гарски предприемачи.
26.09. Посещение на сръбска бизнес делегация от Ниш 
в Търговска Камара - Пловдив. Среща по интереси на 10 
сръбски с 12 български фирми.
26.09. Повеждане на Кооперационна борса с представи-
тели на деловите среди от провинция Саксония-Анхалт, 
Германия.
26.09.Семинар за журналисти на тема „ЕС – нови въз-
можности за лобиране и информация”. Участват журна-
листи от Пловдивските медии.
28.09. Среща между български фирми и френски пред-
приемачи, участници в Международния технически па-

наир. Участват 30 предприемачи от двете страни.

ОКТОМВРИ
22.10.-03.11. Участие на 16 Пловдивски фирми в семи-
нар за МСП, иницииран от гръцката организация за екс-
портно ориентиране ХЕПО. Тема на семинара: Значение 
на опаковките на изделията за увеличаване на експор-
та. Проведени изпитания на опаковки на български про-
дукти в Гръцкия институт за опаковки. Получени добри 
резултати.

НОЕМВРИ
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8-9.11. Участие в конференция на директорите на ЕИЦ 
и ръководителите на приемащите организации на ЕИЦ в 
Брюксел. 
14-15.11. Шведско-Български дни в Пловдив, участват 
16 представители на шведски фирми и 27 фирми от 
Пловдив и региона.
30.11. Провеждане на семинар „Ролята на колективното 
предоговаряне и колективния ТД за укрепване на соци-
алния диалог” - лектор Ив.Нейков. Участват 18 фирми 
и журналисти.

ДЕКЕМВРИ 
За 2001 год. в ЕИЦ са получени 420 запитвания от бъл-
гарски фирми за партньори в чужбина, информация за 
законодателството в ЕС, информация за европейски 
стандарти, предлагане на български продукти на евро-
пейски пазари и около 100 запитвания от чуждестранни 

фирми за търсене на партньори в България.
ЕИЦ – Пловдив получава най-висока оценка от Коми-
сията (Генерална дирекция по предприемачеството) в 
Брюксел за дейността си през 2001 год.
От 01.12. Камарата има достъп до Европейската база-
данни „Euromonitor”, която предоставя допълнителна 
информация за разширяването на европейското сътруд-
ничество за 2002 год.
Камарата става почетен член на Българо-Турската не-
правителствена организация „БУЛТИШ” и участва в ме-
роприятията й за стимулиране развитието на сътрудни-
чеството между България и Турция.

2002
ФЕВРУАРИ
04.02. Управителният съвет на Камарата взема решение 
за създаването на регионален клон на „НАЦИОНАЛЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА 
НА БТПП“.
06.02. Посещение на Югославския посланик и Б. Йоцич 
- представител на Търговските камари на Сърбия в Бъл-
гария.
21.02. Провеждане на семинар „Системи за управление 
на качеството ISO 9000-2000” – лектори от СОФКОНТРОЛ 
КОНСУЛТ ООД.
Подписан договор с фирмата за предоставянето на кон-
султации и подготовка за сертификация на фирми, чле-
нове на Камарата.
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26.02. Посещение на бизнес-делегация, организирана 
от Търговска Палата Карловац - Хърватска. Бизнес сре-
щи между хърватски и български фирми.

МАРТ
02.03. Двустранна среща в Търговска Камара Орестиада 
(Гърция) на тема „Създаване на нова конкурентноспо-
собна бизнес среда”. 
Представяне на проект Интеррег ІІІ.
05.03. Посещение на гръцка делегация от Козани, Цен-
тър за между-балканско сътрудничество на Западна Ма-
кедония - 10 гръцки и 17 български фирми осъществя-
ват контакти.
05.03. Среща с немски консултанти – GTZ. Възможност 
за консултиране на български фирми по пред-присъе-
динителни програми на ЕС.
09.03. Българо-Гръцка бизнес среща. Предприемачи 
членове на Камарата от гр.Козани, Гърция, се срещат 
с пловдивски фирми. Подписване на споразумение за 
участие на двете Камари в проекти на ЕС.

АПРИЛ
24.04. Българо-Китайски бизнес форум – Китайски съвет 
за международна търговия (CCPIT). Участват 19 пред-
ставители на бизнеса от Китай и 38 български фирми.
Регистриран Национален Център за Професионално 
Обучение в системата на Българска Търговско Промиш-
лена Палата - клон Пловдив.

МАЙ
13.05. Среща в Камарата с Председателя на Търговско-

Индустриалната Камара на Истанбул.
13.05. Бизнес срещи с предприемачи от Измир, Турция. 
Участват 18 турски и 15 български фирми.
13.05. Среща на ръководството на Камарата с Директора 
на Центъра за стимулиране на износа - IGME гр.Анкара, 
Турция.
14.05. Двустранни бизнес срещи с фирми от Айдън, 
Турция.
14.05. Провеждане на семинар на тема „Представяне на 
6-та рамкова програма” съвместно с ЕИЦ - София.
15.05. Посещение на Търговското аташе на Иран и 
8-членна иранска бизнес делегация.
15.05. Българо-Турска бизнес среща. Участват 14 пред-
ставители на бизнеса от Одрин и 20 български фирми.
16.05. Унгаро-Български бизнес срещи - 44 унгарски 
предприемачи и 30 български фирми.
17.05. Участие на представител на Камарата в кръгла 
маса на тема: „Развитие на женското предприемаче-
ство” в Международен панаир – Пловдив.
31.05. Участие в срещата с Еврокомисаря по разширява-
нето - Гюнтер Ферхойген в Балабановата къща – Стария 
град на Пловдив.
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ЮНИ

Среща с бизнес делегация от Китай.

ЮЛИ

16.07. Откриването на Електронен Информационен Биз-
нес Център към Камарата по проект с гръцката орга-
низация „ХЕПО”. Центърът бе осветен от Пловдивския 

митрополит в присъствието на Иван Чомаков - кмет на 
гр. Пловдив и директора на ХЕПО.
13-14.06. Участие на представители и членове на Кама-
рата в първата Междуправителствена сесия с Венецуела 
- сътрудничество в промишлеността, търговията и науч-
нотехническо развитие.

АВГУСТ

23-31.08. Делово посещение на представители на 
Камарата на 71-я Измирски Международен пана-
ир. Връчване на почетен знак на Търговската Кама-
ра от  г-н Казанджиоглу - заместник председател. 
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Бизнес срещи с предприемачи от гр. Измир и гр. Айдън.

СЕПТЕМВРИ 
06.09. Търговска Камара участва с информационен 
щанд на първото Международно изложение по козмети-
ка и фризьорство, организирано от фирма “Christian of 
Roma”- гр.Пловдив.
20.09. На посещение в Камарата представители на ТПП-
Теркирдаг, Турция.

21-25.09. Организиране на „Дни на България”. Участие 
на Г. Хаджипетров - Областен управител и членове на 
Камарата на Международно изложение в Козани, Гър-
ция. 
22.09. Провеждане на семинар „На път към Европа - 
развитие на селското стопанство и опазване на околна-
та среда”.
28.09.-03.10. Организиране на бизнес посещение на Ре-
гионален панаир в Кавала. Участват 5 български фирми. 
Дискусия в конференция „Пристанището на Кавала -  
регионален и международен адрес”.

ОКТОМВРИ
01.10. Организиране на Бизнес форум България-Русия. 
Участват 80 представители на 15 региона от Русия и 60 
пловдивски фирми.
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02-03.10. Участие в семинари на Агенцията за насър-
чаване на търговията София - „Подкрепата на непра-
вителствения сектор за българските външно търговски 
фирми”
02.10. Българо-Френски бизнес форум - участват пред-
ставители на 30 френски фирми. Среща с Председателя 
на Търговската палата в Париж.
03.10. Среща с ръководствата на Търговските палати от 
Ниш, Зайчар и Панчево. Обсъждане на възможности за 
по-тясно сътрудничество между институциите.
24.10. Провеждане на семинар „Комуникации, марке-
тинг и мениджмънт” съвместно с Федералната Стопан-
ска Камара на Австрия във Виена - WIFI. Участват 16 
представители на пловдивски фирми.
25.10. Организиране на среща на фирми от региона с 
посланика на Република Куба - „Възможности за бизнес 
с Куба”. Участват 15 пловдивски фирми.

НОЕМВРИ
21.11. Съвместно с Представителството на германската 
икономика в България организиране на семинар на тема 
„Участието в международни панаири - ключ към успе-
ха” – присъстват 38 фирми.

ДЕКЕМВРИ 
1.12. Посещение в Камарата на Директора на Виенската 
Стопанска камара, обсъдени въпроси за провеждането 
на съвместни семинари.
Камарата участва в следните Европейски проекти: ПЛА-
ТО - програми за обучение по мениджмънт; INTEGRA - 

обучение на специалисти от ЕИЦ в Италия; ПОМ - про-
грама за оздравителен мениджмънт.
През 2002 год. 56 фирми бяха регистрирани в Национал-
ната система за щрих-кодиране и 15 фирми получиха 
регистрация на търговски марки в Патентно ведомство.
Издадени са 1485 покани за пребиваване в страната на 
2030 чужди граждани.
Проведени семинари на тема: „Безопасни условия на 
труд” – общо 5 бр. с общ брой участници: 108.

2003
ФЕВРУАРИ

07.02. Представяне пред местния бизнес на „Възмож-
ности за търговия и инвестиции в Южна Африка”. 
Участват 23 фирми от Пловдив.
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08.02.  Участието на председателя на Камарата в VII-та 
бизнес-среща с Българо-турския бизнес-съвет и ДЕЙК 
(Съвета за външноикономически връзки на Турция).
24.02  Семинар „Маркетинг, мениджмънт и финансира-
не със съдействието на  Стопанска камара на Виена-16 
участника.
11-14.02. НЦПО филиал Пловдив организира семинар 
„Международни счетоводни стандарти”. Връчени сер-
тификати на 23 участника.

МАРТ
18-22.03. Делово посещение в Турция на представител 
на Камарата-Двустранни бизнес срещи в Одрин, Чорлу, 
Истанбул и Анкара.
23.03-27.03 Посещение на 17 пловдивски бизнесмени 
във Виена, по покана на  Федерална Стопанска Кама-
ра Австрия, в Институт за стимулиране на икономика-
та - Международен ноу-хау трансфер се организира, 
като продължение на семинара по “Генерален менидж-
мънт”.

АПРИЛ
07.04. Посещение на бизнес-делегация от област Падуа, 
Италия. От италианска страна на срещата присъстват 
представители на Индустриална зона-Падуа, Съюз на 
индустриалците и фирми.
От българска страна вземат участие други неправител-
ствени организации в Пловдив и бизнесмени.
21-25.04. Стартиране на проект „Euro@SMS” –Камарата 
партньор в проекта.

МАЙ
05.05. Пловдив – Бизнес среща между членове на Тър-
говската Камара гр.Айдън, Турция и български фирми. 
В срещата участваха 30 турски и 45 фирми от Пловдив 
и региона.
08.05. Провеждане на Българо-турски бизнес форум. 
Турски фирми от браншове-строителство, текстил, хи-
мия, металообработване и др. се срещнаха с представи-
тели на българския бизнес.
08.05. Семинар по обществени поръчки – организиран 
от ЕИЦ-Пловдив, ЕИЦ-София и Института по публична 
администрация и евроинтеграция.
09.05.Среща на Председателя на Външно-търговската 
Палата на Босна и Херцеговина и водената от него де-
легация с Председателя на Търговска Камара-Пловдив. 
10.05. Работен семинар - ЕАН България, „Как да полу-
чим баркод”.
20-22.05. Делово посещение на българска бизнес-деле-
гация в Европейска свободна зона гр.Чорлу.  
НЦПО клон Пловдив организира семинари по „Между-
народни счетоводни стандарти” през май, септември и 
октомври.

ЮНИ
6.06. Обучение на фирми от региона по “Еконормативи” 
съвместно с Регионална инспекциа към Министерството 
на околната среда и водите – Пловдив.
15.06. Българска делова мисия в Хърватска - двустран-
ни бизнес срещи в Карловац, Задар и Сплит. 
Участие на екипа на  ЕИЦ – Пловдив  в годишната конфе-
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ренция на мрежата в Оулу, Финландия.
13-16.06. Посещение на бизнес-делегация в Москва по 
време на ХІІ международна изложба за ел.техника и 
ел.материали и VІІІ международна изложба на матери-
али и оборудване за опаковъчната индустрия-РОСУПАК.

ЮЛИ
08.07. Българо-италиански бизнес форум. Участват 10 
фирми от региона, членове на Камарата.

АВГУСТ

22-30.08. Бизнес-срещи на български и турски фирми 
по време на двата делови форума и посещение на 72-ри 
Международен панаир в Измир. Посещение на Камарите 

в Маниса и Айдън.
28.08. Провеждане на практически семинар за подготов-
ка на фирмите за участие по проект на програма ФАР- 
Грантова схема за въвеждането на системи за управле-
ние на качеството, участват 29 пловдивски фирми.

СЕПТЕМВРИ
03.09. Провеждане на семинар „ Подготовка на участие 
в Проект Грантова схема за въвеждане на системи за 
контрол на качеството” – участват 24 фирми.
27.09.-02.10. Посещение на пловдивски бизнесмени на 
Регионално изложение на индустриални и занаятчийски 
продукти Кавала, Гърция.
29.09. Българо-марокански бизнес форум в БТПП Со-
фия. С 10 представители на бизнеса от Мароко разгова-
ряха 6 пловдивски фирми.
30.09. Участие в бизнес форум организиран от ICON – 
Кил, Германия, бизнес срещи с немски предприемачи, 
консултации с немски отраслови експерти. Участват 9 
пловдивски фирми.  
30.09. Организиране на Българо-Турска бизнес среща. 
Във форума участват 50 турски и 80 български фирми. 
30.09. Българо-руска бизнес среща организирана съв-
местно с „Интерконтакт” Пловдив. В разговорите уча-
ствуват 30 български и руски фирми.
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ОКТОМВРИ

01.10. Българо-Беларуска бизнес среща. Петнадесет 
Беларуски фирми се срещнаха с представители на 43 
български фирми. Подписан договор за сътрудничество 
между Камарата и ТПП на гр. Гродно, Беларус. 
02.10. Участие на представители на Камарата в прес-
конференция “Подкрепа, оказвана от правителствения 
и неправителствения сектор на българските фирми при 
осъществяване на външнотърговската им дейност.
9-10.10. Посещение на 17 членна Чешка бизнес деле-
гация. Интереси за коопериране с български фирми от 
областта на търговията, експортно застраховане, строи-
телство на пътища, потребителски стоки и др. Участват 
14 български фирми.
24.10.  Среща на пловдивски предприемачи с делегация 
на Община Кунсбака - Швеция и Асоциацията на 

търговците от Кунсбака.

НОЕМВРИ
10.11. Работна среща с пловдивски фирми с предста-
вители на Центъра за международно частно предпри-
емачество във Вашингтон в сферите на туризъм, селско 
стопанство, ХВП и производство на облекла. В срещата 
участват 16 фирми членове на Камарата.

ДЕКЕМВРИ
12.12. Среща на фирми от Пловдив с представители на 
Асоциацията на финансово-промишлените групи на Ру-
сия. Среща под егидата на кмета на Пловдив. Присъст-
ват над 45 пловдивски фирми.
Семинари по ЗБУТ - 1 брой, 20 участника.

През 2003 г. 39 фирми са получили бар-код за своите 
продукти, 11 фирми получиха регистрация на търговски 
марки в Патентно ведомство.
В изпълнение на програма САПАРД бяха издадени 484 
предварителни и 78 окончателни сертификата за про-
изход.
Издаване на бизнес-покани за посещение на страната от 
чуждестранни граждани - общо издадени 1184 покани 
за 1634 лица.
Средно месечно в Камарата постъпват  50-60 запитва-
ния на фирми по европейско законодателство, качест-
во, програми за финансиране, институции, нови пазари, 
партньорство и т. н., на които специалистите от ЕИЦ от-
говарят в рамките на няколко дни.
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За 2003 год. Евро-Инфо-Центъра отново  получи най-ви-
соката  /синя/ класификация  за работата си по следни-
те критерии:
• много добра информационна стратегия;
• добро сътрудничество с медиите;
• способност за предлагане на различни услуги;
• активна и постоянна рекламна стратегия.
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив става член 
на неправителствена организация „Сдружение за Плов-
див”.

2004
ЯНУАРИ 
21.01. Семинар „Политиката на Европейския съюз по 
въпросите на разширяването”- участват 16 фирми.
2.01. Среща с италианска бизнес делегация от области-
те Венето и Падуа за проучване на сътрудничество в об-
увната промишленост.

ФЕВРУАРИ
18- 27.02. Провеждане на семинар „Генерален менидж-
мънт“ на WIFI Австрия.
25.02. Семинар на тема: “Напредък на преговорите по 
присъединяването и последици за малкия и среден биз-
нес”. Участват 13 фирми.

МАРТ
11.03. Откриване на „Клуб на износителя”.

11.03. Предложения за приза „Бизнесмен на годината” 
за окръг Пловдив.
12.03. Одитиране на дейността на Евро Инфо Център от 
Европейската комисия, дадена най-висока оценка.
17.03. Семинар на тема „ България като част от общо-
то европейско пространство в областта на интелектуал-
ната собственост” – участват 17 фирми. Лектор- Мария 
Серкеджиева.
18.03. Семинар на тема „Правни аспекти при акреди-
тиране на представителства на български фирми в Ру-
сия” – участват 15 представители на фирми. Лектори 
– Н.Кузнецова и Ю. Черников.
20.03. Участие на Камарата в заседание на организато-
рите за подготовка на Икономически форум „Марица”
30.03.-18.04. Семинар „Генерален мениджмънт” във  
Виена - 18 български участници.
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24-27.03. Посещение на представители на Камарата в 
Индустриалната камара на Истанбул и Търговско-про-
мишлената палата в Бурса. Бизнес мисия - посещение 
на международен панаир за храни и опаковки. Участват 
11 пловдивски предприемачи.

АПРИЛ
01.04. Семинар на тема” Машинна директива 9837/ЕС, 
оценяване съответствието на машините”- участват 21 
фирми. Лектори от Център за изпитване и европейска 
сертификация Стара Загора.
04.04. Среща  на ръководството на Камарата с предста-
вители на английската организация ЕДЕКСЕЛ  ИНТЕРНЕ-
ШЪНЪЛ. Обсъдени възможности за квалификация и 
преквалификация на  работници и служители  за полу-
чаване на европейски дипломи.
07.04. Посещение на 10 членна италианска делегация 
от Област Падуа. Интереси в областта на енергетиката, 
опазване на околната среда, обществен транспорт, тех-
нологични центрове.
22 -23.04. Обучение на Комитети и групи по безопасни 
условия на труд. Участвуват 28 специалисти.
26.04. Посещение на представители на Технополис Ав-
стрия, Италианския университет в Ломбардия и Фонда-
ция за развитието на предприемачеството. Цел на сре-
щата бе анализиране на възможностите за създаване и 
развитие на съществуващите клъстери в избрани източ-
но европейски страни, включително България. Създава-
не на работна група по проекта ИНКЛУД.

МАЙ

2-14.05. Участие на Д. Проданова в стартирането на Ев-
ропейски Проект „Си Си Фактор“-„Търговските Камари 
- Да израстваме заедно!”, Верчели, Италия.
3.05. Провеждане на специализиран курс по Маркетинг, 
мениджмънт и управление по програма на ф-ма “Хепи”
8.05. Българо-Турска бизнес среща – 34 бизнесмени от 
Инегьол, от сферата на търговията, строителство и тек-
стил се срещнаха с 25 български представители.
9.05. Посещение в Камарата на представители на Вън-
шнотърговската палата на Босна и Херцеговина. Подпи-
сан протокол за сътрудничество.
11.05. Съвместно с Университета Юваскюла, Финландия 
организиране на семинар на тема „Предотвратяване на 
кризи и рисков мениджмънт” – присъстват 14 фирми. 
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Лектор Яко Лехтонен.
11.05. Участие на предприемачи от Пловдив в българо-
испанска бизнес среща. Браншове  ХВП, текстил, маши-
ностроенето и химическата промишленост.
11.05. Дванадесет пловдивски фирми производители 
на млечни продукти, вино, етерични масла, софтуерни 
продукти се представят пред 20 членна израелска деле-
гация.
12.05. Презентация на Свободна зона Пирот, Сърбия 
представена пред 10 фирми.

16.05. Клонът на НЦПО в Пловдив организира курс за 
обучение на мотокаристи. 

24-28.05. Участие на пловдивска бизнес-делегация в 
двустранни бизнес срещи във Виена в гр. Велс. Част от 
практически стаж по проект WIFI.
НЦПО клон Пловдив организира курс по заваряване във 
ВМЗ-Сопот. Обучени 48 заварчици.
Специализиран курс по програма ФАР за безработни 
младежи до 29 г. по готварство и бармани за верига за-
ведения за хранене ХЕПИ.

ЮНИ
09.06. Подписване на договор за сътрудничество меж-
ду Търговска Камара Пловдив и Търговска Камара на 
гр.Хихон, Испания.
09-12.06. Международна партньорска среща по проект 
Леонардо да Винчи на 8-те страни - партньори. 
24.06. Съвместно с Американската агенция USAID и ИПИ 
организиране на кръгла маса на тема- „Конкурентнос-
пособността на работната сила в Пловдив-подобряване 
на диалога между бизнеса, академичните среди и пра-
вителството”. Участват 28 представители на бизнеса и 
НПО. Лектори - Кевин Мърфи, Евелин Ганцглас.
Участвуват представители на всички пловдивски медии.
24.06. Среща дискусия на тема „Лобиране и взаимо-
действие между бизнеса и местната власт, финансира-
не на НПО по международни програми” – участват 18 
представители на бизнеса, НПО от Пловдив и община 
Пловдив.
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29.06. Посещение на делегация от Община Пловдив и 
Търговската Камара в Хашемитското кралство Йорда-
ния.
6-10.07. Посещение на пловдивска бизнес делегация с 
предприемачи и ръководството на Индустриалните Ка-
мари в Карловац и Риека.

СЕПТЕМВРИ
16-19.09. Посещение на фирми от металообработващия 
бранш на специализирания технически панаир в Щут-
гарт, в рамките на проект B2Fair. Участваха 6 български 
фирми.
27.09. Семинар с представители на ЕКОБУЛПАК , лекция 
на тема „Запознаване на фирмите с европейските изис-
квания за опазване на околната среда. – 18 участници.
28.09. Контактна борса между български и италиански 
фирми; Браншове: мебелно производство, металообра-
ботване, текстил, машиностроене и др. Участват 12 ита-

лиански и 20 български фирми.
28.09. Среща на фирми членове на Камарата с бри-
тански предприемачи от гр. Есекс. Срещи с български 
представители на селското стопанство, енергетиката и 
транспорта. Посещение на пловдивски фирми произво-
дители на осветителни тела и търговци на санитария
28.09.Българо-чешки бизнес – срещи. Участват чешките 
изложители на Международен панаир Пловдив и 24 бъл-
гарски предприемачи.
29.09. Българо-немска Кооперационна борса с предста-
вители на немската икономика от провинциите Саар-
ланд и Райнланд Пфалц. Участват 23 фирми, членове на 
Камарата.

ОКТОМВРИ
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30.09. – 12.10. Участие на Д. Проданова и Е. Палаврова 
в обучение и обмяна на опит по управление на клъстери 
по проект „Инклуд” в Австрия и Италия.
Подписани споразумения за сътрудничество между Ка-
марата и 10 италиански организации и Търговската Ка-
мара на Долна Австрия.
01.10. Участие на представители на пловдивските дело-
ви среди в дискусия на тема “Участие в панаир-дълго-
срочна инвестиция”. Специалист от Представителството 
на немската икономика в България запозна участниците 
с резултати от участието на фирми в международни па-
наири.
02-04.10. Посещение на представители на Камарата и 
пловдивски фирми на регионалния панаир на местни 

стоки и услуги в Кавала, Гърция.

НОЕМВРИ

10-12.11.Българо-македонска бизнес среща. Участват 
35 представители на бизнеса от Пловдив и региона и 18 
македонски фирми. Между Камарите на Пловдив и При-
леп бе подписан договор за сътрудничество.
15.11. НЦПО клон Пловдив организира квалификацион-
ни курсове по заваряване на 15 работници, по заявка от 
работодатели. 
24.11. Българо-чешки бизнес форум. Участват 21 чешки 
фирми от туристическия бранш, строителство, химия, 
машиностроене и 15 пловдивски фирми. 
29-31.11. Обучение по “Бизнес планиране” на служите-
ли на БТК. Участват 12 души.
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ДЕКЕМВРИ
02-06.12. Втора група на обучение по “Бизнес планира-
не” за служители на БТК. Участват 12 души.
07-10.12.Участие на 5 български фирми в коопераци-
онна борса по време на Международното изложение 
за подизпълнители МИДЕСТ-Париж, в рамките на про-
ект B2Fair. Браншове-металообработване, електроника, 
търговия с метали и обработка на пластмаса. Осъщест-
виха се срещи с 15 френски фирми.
20-22.12. Трета група на обучение  по „Бизнес планира-
не” за служители на БТК, участвуват 12 души.

През 2004 г. от Търговско-Промишлената Камара са из-
дадени:
1354 сертификати за произход по програма САПАРД, от 

които 30% окончателни.
435 фирми са получили консултации по митнически, да-

нъчни, търговски и други въпроси.
1106 покани с 1601 лица за пребиваване на чужди граж-

дани.
50 удостоверения за щрих-код.
21 регистрации за търговски марки и един промишлен 

дизайн.
17 фирми са  извършени консултирани за защита на ин-

телектуалната собственост.
В курсовете за обучение на филиала на НЦПО са участ-

вали 184 специалисти и 98 заварчици.
Семинари по ЗБУТ – 4 броя, 67 участника.

ЕИЦ за 5-та поредна година получи най-високата оценка 

/синя/ за своята дейност.
Бюлетинът на Камарата ”Камара-Инфо” се изпраща без-
платно на всички членове и регионални палати, Общи-
на Пловдив, Областна администрация и др. Бюлетинът  
позволява на фирмите навреме да се информират за  
предстоящи събития, бизнес-срещи, семинари и обуче-
ния, както и да намерят полезни  оферти и информация 
за промени в законодателството и нормативните разпо-
редби.
През 2004 год. Камарата спечели участие като партньор 
в изпълнението на следните международни проекти: 
Евро-Инфо-Център, Е-Бизнес /програма Леонардо/, 
B2Fair, Include - Индустриални Клъстери, ЕuroPyme, 
CCFactor, мрежа Интегра, ISAIA, програма Леонардо да 
Винчи.

2005
ФЕВРУАРИ
4-6.02. Среща с италианска бизнес делегация и участни-
ци в проекта „Пиза – Пловдив”
8.02. Семинар на тема” Закон за храните и идентифика-
ция на стоки и баркодиране”. Участват 18 фирми.
Образователен семинар „Женско предприемачество” 
организиран съвместно с БТПП.
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МАРТ

22.03. Семинар „Бизнес развитие и инвестиционни въз-
можности на Босна и Херцеговина”, Представя бизнес 
организация Промо-интернешънъл. Участват 15 фирми 
от региона.

31.03-03.04 Участие на Камарата с щанд по време на 

5-тото Международно изложение „Салон на красотата” 
- Пловдив.
31.03.  Семинар - Разработване и мониторинг на проек-
ти от пред присъединителните фондове. Участват 23-ма 
представители на фирми.

АПРИЛ

5-6.04. Участие на Камарата в Български инвестицио-
нен форум, представяне на „Регионални инвестиционни 
проекти”. 



48

17-19.04. Д. Ненчева придружава няколко пловдивски 
предприемачи на панаира в Хановер, Германия.

22-23.04. Участие на А. Хронев и Д. Ненчева в работен 
семинар на ЕИЦ мрежата в България. 
26.04. Посещение в Камарата на г-н Вили Ван Импе, по-
четен консул на България в Източна Фландрия – Обсъж-
дане на проект „Създаване на центрове за обучение на 
предприемачеството”.
28.04. Семинар на тема „Закон за храните, идентифика-
ция на стоките и кодиране” Участват 22 фирми от Плов-
див и региона.
По проект “Integra Plus” представител на Камарата по-
сети индустриални клъстери в Италия-Пиемонте и 
Тоскана.
29.04. Семинар „Приложение на закона за защита на по-
требителите” - участват 19 представители на фирми.

МАЙ
07-13.05. Бизнес делегация от 18 предприемачи участ-
ват в практически стаж на курс по „Генерален менидж-
мънт” в Линц, Австрия.
10.05. Представяне международното изложение на 
„Глобално село 2005” - инициатива на посолството на 
Йордания в София. Присъстват 35 български предпри-
емачи.
10.05. Семинар новия „Закон за опаковките”- участват 
28 фирми.
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16.05. Към Камарата се създава Съвет по ХВП.

Втората половина на месец май е изпълнена с дейности 
по подготовка на честване на 110 годишнината на Кама-
рата.

Управителният съвет получи много поздравителни ад-
реси, включително и от Президента на Р. България - Ге-
орги Първанов.
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31.05.2005	г.	Юбилейна	сесия	за	честване		на		110	
години		от	създаването	на		Търговско-Индустриал-
ната	Камара	на	Пловдив.	
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ЮЛИ

12.07. Българо-италианска бизнес среща в областта на 
обувната промишленост.
Присъстват 10 фирми производители на обувки и ак-
сесоари от Италия и 13 български фирми от бранша. 
Обсъдени са възможности за създаване на клъстери в 
бранша.
14.07. Участие на представители на Камарата в семинар 
– въвеждане на електронен обмен на данни в България.
18.07. Среща на екипа на Камарата с потенциални аме-
рикански инвеститори-представяне на възможностите 
за инвестиране в Пловдив и региона.
21.07.Участие на представители на Камарата и пред-
приемачи в Италиански бизнес форум - организиран от 
Италианската Търговска Камара в България. Участват 
48 български фирми.

АВГУСТ
8.08. Посещение в Камарата на Председателя на Киров-
ската Търговска Палата - Русия.
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8.08. Семинар-дискусия “Грантови схеми-възможности 
за малкия и средния бизнес в България”, участват 27 
фирим.
10.08.Среща с представители на Италиански иновацио-
нен институт INTRADEP-, Падуа . Обсъждане на условия 
за сътрудничество.

СЕПТЕМВРИ
В рамките на проект “ISAIA” участие на представители 
на ЕИЦ към Камарата в Обучение по мениджмънт. 
22.09. Участие на Председателя на Камарата в конфе-
ренция „ЕС и развитие на регионите”.
25.09. Българо-руски двустранни срещи -участват 14 
фирми от Русия и 20 български предприемачи.

Павилионът на Делегацията на Европейската комисия в 
България, посетен от премиера С. Станишев, по време 
на Есенния технически панаир  в Пловдив.
26.09. Провеждане на кооперационна борса между нем-
ски и български фирми-участват общо над 70 фирми от 
двете страни.
26.09. Представяне на Италианската Търговска Камара 
в България-подписване на договор за сътрудничество 
между Търговска Камара Пловдив и Италианската Ка-
мара.
26.09. Среща между представители на Търговска Ка-
мара Пловдив и ръководството на Търговска Камара-
Лесковац, Югославия. Обсъждане на възможности за 
сътрудничество.
27.09. Двустранни бизнес срещи с предприемачи от Бе-
ларус – участват 15 чуждестранни и 24 български фир-
ми.
27.09. Провеждане на двустранни бизнес срещи  с деле-
гация от Турция - гр. Кешан. Участват 22 турски фирми 
и 20 български предприемачи.
27.09. Представяне на възможностите за бизнес в сво-
бодна зона Пирот-Сърбия-присъстват 25 български фир-
ми.
28.09. Посещение в Камарата на бизнес-делегация от 
Кешан, Турция.
28.09. Българо-Беларуски бизнес форум – участват пред-
ставители на български и белоруски фирми от областта на 
строителството, полиграфията, електротехнически и др. 
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30.09.-2.10. А. Кошов, И. Ройдов и К. Тюлев на Между-
народния панаир за промишлени стоки и занаяти в гр. 
Кавала, Гърция.

ОКТОМВРИ
01.10. Бизнес среща между бизнес делегация от Ирак и 
предприемачи от Пловдив и региона. Участват 9 ирак-
ски и 11 български фирми. 
02.10. Участие на председателя на Камарата в Кръгла 
маса «Регонално развитие-взаимодействие между НПО 
и местните власти» - МРРБ.

НОЕМВРИ

12.11.Среща в Камарата с италиански предприемачи в 
областта на строителните материали - от гр. Падуа. Ор-
ганизиране на посещения на италианските представите-
ли във фирми от Пловдив.
15.11. Среща с партньори по проект “ISAIA” – Касино, 
Италия. Предложения за участие в нови европейски 
проекти.
Участие на представители на ЕИЦ към Камарата в обу-
чение за осъвременяване на знанията по европейски 
въпроси.
22.11. Среща между литовска бизнес делегация - участ-



54

ват 12 фирми от Литва и 10 пловдивски предприемачи. 
Представени възможностите за инвестиране и икономи-
ческа зона гр. Раковски.
30.11-05.12. Посещение на Председателя на Камарата 
в Испания в състава на българска бизнес делегация. 
Среща в Търговската Камара на Тераса, възможности 
за бъдещи съвместни проекти.

ДЕКЕМВРИ
04.12. Среща с италиански инвеститори от гр. Верона. 
Обсъдени възможности за създаване на съвместен про-
ект с участието на Международен панаир-Пловдив, Об-
щина Пловдив и Търговската Камара, Пловдив.
05.12. Посещение в Камарата на бизнес делегация от 
Република Турция. Среща с ръководството. Предста-
вяне на икономиката и възможностите за инвестиции в 
Пловдив. 
Обучение на специалист на ЕИЦ към Камарата (Елена 
Палаврова) в обучения по: Защита на интелектуалната 
собственост, „Начини за финансиране от ЕС”, „Медии и 
комуникации” и „Европейска интерграция”.

През 2005 г. Камарата е партньор по редица проекти: 
B2Fair - организиране участие на български фирми от 
бранш „машиностроене” в кооперационни борси по вре-
ме на 5 международни панаира;
EU	Matching - организиране участие на български фир-
ми в кооперационни борси в Милано, Париж и Антвер-
пен;
Пиза	-	Пловдив – Гъвкави мерки за включване на МСП и 

укрепване на партньорството;
CESBU – създаване на центрове за услуги и обучения на 
МСП;
CC-Factor	“Chamber	of	Commerce-growing	together”;
Електронен бизнес в „Изграждане на международна Ин-
тернет мрежа на МСП”;
QualitEdu – Качество на образованието.
През 2005 година  екипът на Камарата участва в:
Съвета за тристранно сътрудничество към Община 
Пловдив;
Съвет за сътрудничество към МТСП –регионалните служ-
би по заетостта;
Работна група по изготвянето на Регионален план за 
развитие на областта до 2013 год.;
Съвет по хранително-вкусова промишленост - предло-
женията за развитието на бранша бяха включени в ре-
гионалния и общински план за развитие.
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“Нямаше да съм това, което съм сега, без помо-
щта на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив.“  
Изказа своята специална благодарност, данъкоплатец 
No.1 за 2004 година и дългогодишен член на Камарата -  
Димитър Илчев.

2006
ЯНУАРИ 

07.01. Посещение в Камарата на бизнес делегация от 
Пиза, Италия. Двустранни срещи с пловдивски предпри-
емачи. 
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19.01. Българо-турски бизнес форум – бизнес делегация 
от Люлебургас на посещение в Пловдив.
26.01. Среща в Камарата с представители на фирми от 
руската федерация.

ФЕВРУАРИ
09.02.  Участие на представител на Камарата в обсъжда-
не на Областния план на Южен Централен Район.
15-17.02. Участие на Камарата в международно изложе-
ние „Банки, инвестиции, пари”.
24.02.  Среща между пловдивски фирми и турски пред-
приемачи от гр. Кешан, Турция.

Ангел Хронев води бизнес-делегация в Пекин, Китай.

МАРТ
05.03. Семинар „Генерален мениджмънт” със стопан-
ска Камара на Австрия -18 участници.
07.03. Заседание на организационния комитет за подго-
товка на Икономически форум „Марица”.
09.03. Среща с други НПО по проблемите на дискрими-
нацията.
30.03. - 4.05. Камарата участва с информационен щанд 
по време на изложението „Фестивал на красотата” –
Пловдив.
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АПРИЛ 
11.04. Посещение в Камарата на отговарящия предста-
вител за България в Областната управа на германската 
провинция Саарланд. Увеличаване информираността на 
бизнеса от Саарланд за инвестиционните и търговски 
възможности в Пловдив.

МАЙ
Участие на ЕИЦ към Камарата с щанд по време на про-
летния панаир в Пловдив под егидата на представител-
ството на ЕК в България.
05.05. Посещение на представители на Камарата от Яло-
ва, Турция – обсъдени възможности за двустранно съ-
трудничество.
07.05. Посещение на индонезийска делегация-предста-
вяне на възможности за инвестиции в Пловдив и реги-
она.

12.05. Среща на пловдивските бизнес среди с посла-
ници на Арабските страни /Йемен, Либия, Йордания и 
Ирак/  в София.
14.05. Практически стаж във фирми от Австрия по про-
ект WIFI –участват 15 представители на фирми.

ЮНИ
01.06. Съвместно с делегацията на ЕК в България, Об-
ластна администрация и Община Пловдив  организиране 
на „Дни на Европа”-засаждане на „Дърво на Европа” в 
градската градина.

01.06. Провеждане на пресконференция – „Европа-това 
зависи от нас”.
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01.06. Организиране на изложба „Спри:- Европа”- участ-
ват с щандове 20 европейски държави.

Засаждането на „Дърво на Европа“ уважиха Областният 
управител - Тодор Петков и Кметът на град Пловдив - 
Иван Чомаков.
01.06. Участие на председателя на Камарата в органи-
зираната от Община Пловдив Годишна среща “Заедно в 
Европа за развитието на Пловдив”.
11.06. Делегация от 23 израелски предприемачи от сек-
тор строителство и недвижими имоти посещава Кама-
рата. Бизнесмените са запознати с възможностите на 
местната икономика и инвестиционни проекти в Плов-
див и региона.
12.06. Посещение в Камарата на представители на Тър-
говската Камара Валансиен, Франция и обсъждане за 
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възможности за участие в съвместни проекти.

27.06. Среща на предприемачи от областта с г-жа Кат-
рин Ги-Кен депутат в Европейския парламент, Предсе-
дател на Съвместния парламентарен комитет България 

Европейски съюз и г-н Ат. Папаризов, председател на 
Комисията по Евроинтеграция.
27.06. Стартиращ бизнес-обучение на млади предприе-
мачи. Участват 24 души.

ЮЛИ 

27.07. Провеждане на 6-то отчетно изборно събрание на 
Камарата

СЕПТЕМВРИ
08.09. „Корпоративна социална отговорност” – ден на 
отворени врати за стартиращи предприемачи. 
26.09. Посещение в Камарата на 8 членна бизнес-деле-
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гация от гр. Адана, Турция. Запознаване с инвестицион-
ния потенциал на България.
27.09. Посещение на молдавска бизнес делегация от 
сектори машиностроене и енергетика. Двустранни сре-
щи с 28 български фирми.
28.09. Среща на представители на Камарата с бизнес 
делегация от гр. Тираспол, Приднестровие, Молдова.

29.09. Провеждане на семинар „Структурните фондо-
ве-нов инструмент за българския бизнес”. Участват 48 
представители на фирми.

ОКТОМВРИ
11.10. Двустранна бизнес среща между италиански 
предприемачи / 9 души/от област Падуа в сектори: сел-
ско стопанство, винопроизводство, ХВП, ресторантьор-
ство и др. От българска страна присъстваха 12 предста-
вители на пловдивския бизнес.

15-17.10. Посещение в Индонезия на 12 членна бизнес 
делегация, организирана от пловдивската Камара.
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26.10. Провеждане на първа сесия по Проект Starter 
Coach - „Обучение на предприемачи-собственици на 
млади фирми” – Финансови аспекти на управление на 
бизнеса.

НОЕМВРИ

8-9.11. Семинар – „Предизвикателства на структурните 
фондове-как да успеем”. Участват 63 представители на 
фирми.

9.11. Семинар на тема ”Подготовка на българските фир-
ми за присъединяване към единния европейски пазар-
сертифициране на качеството”. Семинарът се провеж-
да със съдействието на Италиански институт за външна 
търговия. Участват 18 души.
16.11. Втора сесия по Проект „Обучение на предприема-
чи-собственици на млади фирми” – Правни аспекти на 
управление на бизнеса – участват 32 стартиращи фирми 
от Пловдив.
20.11. Посещение в Камарата на Търговския съветник 
на Австрия в България г-н Ангерер.
Обсъждане на предложение за обучение на български 
предприемачи за усвояване на структурните фондове.
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21.11. Семинар по мислене за предприемачи. Участват 
11 фирми.

ДЕКЕМВРИ
1-2.12. Участие на пловдивски предприемачи и пред-
ставители на Камарата в семинар „Данъци и мита след 
присъединяването на България към ЕС”, организиран от 
списание Мениджър. Участват 25 фирми от Пловдив.

6.12. Българо-израелска бизнес среща. Участват 19 
предприемачи от Израел и 15 български фирми. Изра-
елската делегация е водена от г-н Лин, Председател на 
Федерацията на израелските търговски камари.

21.12. Семинар „В подкрепа на малкия и средния биз-
нес”. Участват 24 представители на фирми.

Камарата участва със свои представители в Тристран-
ния съвет на местно ниво, членове сме на Комисиите по 
„Охрана и безопасност на труда”, „Комисия по заетост”, 
„Комисия за защита на потребителите”, „Областен об-
ществен съвет за противодействие на корупцията”. 
Представител на Камарата активно участва при разра-
ботването на Общинския и Областен план за развитие. 
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2007
ЯНУАРИ

 
10.01. Д. Проданова изнася доклад на Национална кон-
ференция по туризъм.
16–17.01. Обучение - „Управление на структурните фон-
дове и планиране на нови европейски проекти” –лекто-
ри от Търговската Камара на гр.Пиза, Италия. Участи-
ват 22 пловдивски предприемачи.
18.01.Провеждане на трета сесия по Проект „Обучение 
на предприемачи-собственици на млади фирми”- „Тър-
сене и работа с клиенти, бизнес коопериране, проучва-
не на пазари” – участват 23 фирми.

20.01. Среща с Агнешка Полска - „Полския опит от досе-
гашното членство в ЕС”. Присъстват представители на 
26 пловдивски фирми.
27.01. Откриване на първия частен металургичен завод 
„Хелиос-Металург”

29.01. Среща на предприемачи от Пловдив с ръководи-
теля на Представителството на Европейската комисия у 
нас Майкъл Хъмфрис.

ФЕВРУАРИ
13-14.02. Посещение на управителя, кмета и председа-
теля на Камарата от гр.Одрин в Пловдив. Среща с ръко-
водството на Пловдивската Камара.
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15-17.02. Участие на Камарата с информационен щанд 
в изложението „Банки, инвестиции, пари”. Министърът 
на финансите - Пламен Орешарски разгледа щанда.
16.02. Участие на представител на Камарата в Заседа-
ние на Областен съвет за развитие на Пловдив и облас-
тта.
21.02. Организиране на семинар „Европейския съюз и 
агро-бизнеса”.
22.02. Провеждане на четвърта сесия по Проект „Обу-
чение на предприемачи-собственици на млади фирми” 
– Трудови правоотношения. 
Как да се възползваме от съществуващите държавни 
мерки за заетост?” .Участват  представители на 21 фир-
ми.

МАРТ
12.03. Участие в обсъждането на книгата за фамилия 
„Обрейкови”. Съдоклад за ролята на Стефан и Обрейко 
Обрейкови за развитието на Търговско-Индустриална 
Камара - Пловдив.

13.03. Семинар по проект “QualitEdu” – „Качество в обу-
чението и образованието”.

22.03. Провеждане на пета сесия по Проект „Обучение 
на предприемачи-собственици на млади фирми” – Дос-
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тъп до финансиране и кредити. Участват 25 фирми. 

22.03. Камарата ежегодно участва в инициативата „Ме-
ниджър за един ден” - 4-ма ученици „управляват“ Ка-
марата.
28.03. Организиране на обществена дискусия „ Евро-
пейска идентичност-има ли опасност да се изгубим в 
многообразието” – участват 25 души.

30.03. Посещение в Камарата на Търговския съветник 
на посолството на Р.Турция в София.

АПРИЛ
13.04. Информационен ден на Европейския парламент-
участват 23 души. Запознаване със структурата, задачи-
те и целите на европейската институция.
26.04. Провеждане на шеста сесия по Проект „Обучение 
на предприемачи-собственици на млади фирми” – Ин-
формацията като инструмент за управление. Участват 
19 фирми.
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МАЙ

10.05. Посещение на 18 членна бизнес делегация от Ка-
зерта, Италия. Запознаване с инвестиционния потенци-
ал на Пловдив.
10.05. Провеждане на Българо-Беларуски бизнес фо-
рум. Участват 10 белоруски и 15 български фирми от 
области-химическа промишленост, металообработване, 
текстилна промишленост, селско стопанство.

10-11.05. Провеждане на кооперационна борса с фирми 
от Казерта, Италия. В бизнессрещите участват 16 итали-
ански и 21 български фирми. Презентиране на възмож-
ностите за инвестиране в Пловдив.
18.05. Организиране на семинар „Закрила на марките и 
дизайните на Общността”.
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Провеждане на Европейски дни в Пловдив под мотото  
„50 години заедно” със съдействието на Представител-
ството на ЕК в София.

ЮНИ

6.06. Заключителен семинар с участниците във Фла-
мандски проект „Обучение на обучители”. Връчване на 
удостоверения на успешно завършилите обучението.

13-22.06. Организиране на B2B срещи в областта на e-
управление, е-туризъм и е-обучение, по време на меж-
дународно изложение на Мартиника Madintech-Novateh, 
Участват 15 фирми от България.
14.06. Семинар – „Еднообразни правила и обичаи за до-
кументарните акредитиви”-14 участници, представите-
ли на фирми.
27.06. Връчване на сертификати на завършилите обуче-
нието за стартиращи предприемачи.  
27.06. Провеждане на семинар  „Успешния европейски 
мениджър” . Лектори от Център за обучение на успеш-
ни мениджъри София. Участват 19 предприемачи.
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ЮЛИ 
01.07. Елена Палаврова участва в информационен ден 
за България в Тулуза, Франция. Представени са въз-
можностите за инвестиции в България.

СЕПТЕМВРИ

25.09. Среща с представители на центъра на промиш-
леността на Р България в Москва и фирми от република 
Татарстан, Калужка област, Ульяновска и Астраханска 
област.
25.09. Провеждане на семинар „Оперативни програми: 
Конкурентноспособност и Развитие на  човешките ре-

сурси” - съвместно с Агенция за насърчаване на МСП и 
Италианската Търговска Камара. Присъстват 46 фирми.

26.09. Посещение на делегация от Московската Търгов-
ска Палата.
26.09. Съвместно с германската фирма СИКОС-ЮС, 
фирмен пул Саарланд и германо-българска индустриал-
на Камара-участие в българо-германски бизнес форум. 
27.09. Провеждане на консултации с фирми по проект 
„Ден на стартиращия предприемач” – съвместно с На-
ционалната Занаятчийска Камара и организация UNIZO- 
Белгия.
27.09. Семинар „Осигуряване на качество в обучението 
по предприемачество”. Участват 11 души.
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28.09. Организиране на семинар „Как да се възползва-
ме от структурните фондове?” – лектори от представи-
телството на ЕК в България. Присъстват 64 фирми.
28.09. Среща с бизнес делегация от Босна и Херцеговина 
и Външно-Търговската палата на Босна и Херцеговина. 

28.09. Среща на представители на Камарата с делега-

ция от ТПП гр. Куманово, Сърбия и Търговската палата 
на гр. Чанаккале, Турция.

28.09. Обучение „Европейските добри практики за по-
стигане на качествено професионално обучение”.

ОКТОМВРИ

15.10. Запознаване на студенти от пловдивски висши 
учебни заведения с дейността и целите на Камарата.



70

16.10. Участие в първа среща за стартиране на проект 
„Agrobiotech”, по който Камарата е партньор.
16.10. Участие с презентация на представител на Кама-
рата в конференция за МСП в Милано, организирана от 
Камарата на Милано и организация Рromo.

17.10. Организиране на младежки конкурс „Аз създавам 
Европа” със съдействието на Представителството на ЕК 
в България. Лектор - Ингрид Шикова - директор.

30.10. Посещение в Камарата на представители на Тър-
говска Палата-Тераса, Испания, Обсъждане на съвмест-
но участие в Проект по програма Леонардо да Винчи.

НОЕМВРИ 
28.11. Семинар-обучение - „Българските фирми на ев-
ропейския пазар” – участват 12 пловдивски предприе-
мачи.
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ДЕКЕМВРИ

12.12. “Коледна седянка“ - българските традиции в 
Обединена Европа. Присъстват местни предприемачи.
12.-13.12. Посещение на 12 членна бизнес делегация 
от гр. Падуа, Италия. Провеждане на срещи с пловдив-
ски фирми от сектори - металообработване,  текстил-
на промишленост, строителство, електротехническа 
промишленост и др.
12.12. Европейска седянка – пред коледна среща на же-
ни-предприемачи. Участват 18 бизнес-дами.
13.12. Семинар на тема „Как да наемем стажант от Ев-

ропа?” – участват 16 представители на бизнеса.
През 2007 Камарата спечели участие в проект „ Enterprise 
Europe Network” , като част от Консорциум с още 12 
български институции, който се счита за приемник на 
дейността на ЕИЦ.
През 2007 г. в Камарата се създава и Център за търгов-
ска медиация.
В ЕИЦ към Камарата са постъпили 720 въпроси от клиен-
ти като 115 са получили специални консултантски услу-
ги и 375 са абонирани за услугите на “Info-watch”.
Камарата участва в редица европейски проекти за под-
помагане на МСП:
ЕвроИнфо Център, Агробиотех, CC Factor, Novatech –
Martinika, Train of trainers, ISAIA, CESBU, Start Mentor, 
IDNetwork in the Balkan area. 
През тази година в търговския регистър на БТПП, чрез 
Камарата са вписани общо 284 фирми, издадени са 1839 
сертификата за произход и 409 сертификата по програ-
ма САПАРД, заверени са 708 подписа на фирмени до-
кументи, покани-декларации-2236, регистрирани са 48 
фирми в GS1-България.
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2008
ЯНУАРИ

17.01. Организиране на българо-турски бизнес форум. 
Участват 19 фирми от Измир, Турция и 18 български 
фирми от браншове облекло, ХВП, застрахователни ус-
луги, компютърни системи и др.

ФЕВРУАРИ
12.02. Посещение в Камарата на посланика на Индоне-
зия в София.  

12.02. Гръцка бизнес делегация на посещение в Кама-
рата. Представяне на икономиката на Пловдив и реги-
она пред гръцките предприемачи.
19-22.02. Организиране на бизнес мисия на български 
фирми по време на  изложение SIFEL , в Ажан, Франция.

МАРТ
12.03. Организиране на семинар за изискванията на ре-
гламент REACH; участват 21 фирми от Пловдив и реги-
она. 
12.03. Участие на председателя на Камарата в обсъж-
дане  на ролята  на летище Пловдив за развитието на 
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града и региона.
18.03. Организиране на семинар „Интернационализация 
на МСП”. Участват 26 фирми.

18.03. Провеждане на семинар „Как се прави бизнес с 
Индонезия?” Участие на 20 представители на бизнеса от 
Пловдив

24-27.03. Участие на представител на Камарата (Мария 
Динкова) в дни на България в Гродно и Минск, Беларус.

АПРИЛ
2-4.04.  Организиране на бизнес срещи между българ-
ски и италиански фирми във Верона, Италия, по време 
на панаира VINITALY.

4.04. Провеждане на българо-гръцки бизнес форум. 



74

Участват 34 гръцки и 21 български фирми от браншо-
вете ХВП, облекло, търговия, мебелна промишленост, 
строителство.
Среща между ръководството на Търговска Камара-Плов-
див и Търговска Палата Кавала.

11.04. Участие на Мария Динкова в заключителна парт-
ньорска среща по проект „Агробиотех”, Тимишоара, Ру-
мъния.

21-25.04. Екипът на ЕИИЦ (И. Колев, A. Хронев, Е. Боя-
джиева и Е. Палаврова) участва в обучение на мрежата 
в гр. Синт Никлаас, Белгия.
22.04. Участие на Камарата с презентация в Междуна-
роден икономически форум „Обединяване на ресурсите 
за развитие на регионите”. 
31.04. Приемане на 3-ма ученика по инициативата „Ме-
ниджър за едни ден”

МАЙ
8.05. Участие на представители на Камарата в кръгла 
маса-дискусия на тема”Ролята на НПО за социално-ико-
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номическото развитие на Пловдив”.

14.05. Официално представяне на Мрежата „Enterprise 
Europe Network”. Присъстват 65 души-предприемачи, 
представители на общинската и областна администра-
ция, НПО, граждани. 
14.05. Семинар на тема „Европейски мрежи и ресурси в 
помощ на бизнеса”.

14.05. Участие на Д. Проданова в официална делегация 
на обществени организации и специалисти в Европей-
ския парламент, по покана на евродепутата Атанас Па-
паризов.
21-25.05. Бизнес срещи на български с италиански фир-
ми от различни браншове в гр. Венето, Италия.
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ЮНИ

13-18.06. Посещение на делегация от Лот-е-Гарон, 
Франция. Бизнес срещи с местни фирми от агро-секто-
ра.
20.06. Среща на посланика на Италия в София с ръко-
водството на Камарата.
26.06. Стартиране на проект „Евро-Инфо-Дни” – срещи с 
предприемачи и граждани.

ЮЛИ
20.07. Председателят Добрина Проданова оглавява Ко-
мисията по „Икономика и енергийна ефективност” към 

Консултативния съвет към Кмета на града.

СЕПТЕМВРИ
04.09. Семинар на тема „ Възможности за продажба на 
български недвижими имоти в ЕС ”. Участват 20 пред-
приемачи.
12-13.09. Организиране на семинар „Техническо съ-
ответствие на продуктите. СЕ маркиране. Участват 26 
фирми.
28.09. Среща на представители на Фрунзенски район на 
Москва с пловдивски предприемачи; срещи с ръковод-
ството на Камарата.
29-30.09. Организиране на Кооперационна борса с фир-
ми от Северозападна Холандия, участват 24 фирми от 
Холандия и 37 български фирми.
29.09. Посещение на делегация от Търговска палата 
Ниш; подписване на договор за сътрудничество
29.09. Организиране на представяне пред пловдивските 
бизнес среди на възможностите на Свободна зона Пи-
рот. Участват 18 фирми.
30.09. Стартира участието на Камарата в проект по про-
грама Леонардо да Винчи - Q-placements- качество на 
стажа на ученици от професионалните гимназии в ком-
пании в страната и Европа.
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ОКТОМВРИ

01.10. Провеждане на семинар –„Финансиране на инова-
ционни проекти от фондовете на ЕС”. Участват 26 пред-
ставители на фирми.
01.10. Семинар на тема „ Синхронизиране на български-
те с европейските стандарти”, лектор И. Буров, предсе-
дател на УС на БИС.
03.10 Семинар „Интeрнационализация на МСП” . Участ-
ват 13 фирми.
02-03. Организиране на Международни дни за двустран-
ни бизнес срещи в областта на енергийната ефектив-
ност и околната среда.

03.10. Провеждане на двустранни бизнес срещи между 
сръбски и български фирми от области: електротехни-
ческа промишленост, енергетика, металообработване, 
машиностроене. От сръбска страна участват 15 фирми, 
от българска -13.

07.10. Посещение на иранска бизнес делегация от 
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Зенджан. Подписване на споразумение за сътрудничест-
во между Търговската Палата на Зенджан и Камарата. 
Двустранни срещи с български фирми - 23 ирански и 18 
български фирми участват в срещите.
07.10. Семинар „Достъп на МСП до пазарите на трети 
страни” . Участват 18 фирми.

10.10. Участие на Д. Проданова и М. Динкова на среща 
в Областна администрация с представители на бизнеса 
от Санкт Петербург. 

14.10. Организиране на среща на пловдивския бизнес с 
Евродепутата от НДСВ - Биляна Раева.  
17.10. Участие на Камарата в общ щанд „Новото лице 
на Европа” с регионални палати от Южна България на 
международно изложение в гр. Одрин, Турция
29-30.10. Съвместно със съюза на метролозите в Бъл-
гария провеждане на обучение на тема „Обработка на 
резултати от измерване, изпитване и калибриране. 
Практика и техника на изчисляване на неопределеност-
та. Осемнадесет представители на фирми от Пловдив 
получиха сертификати за участие.
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НОЕМВРИ 
13-18.11. Провеждане на семинарна сесия по проект 
ЕОМ – „Стратегически мениджмънт” . Участват 18 фир-
ми.

24.11. Участие на Е. Палаврова и А. Хронев в обучение 
на ЕЕН мрежата в Страсбург. 
28.11. Представяне пред бизнеса на свободна зона Пи-
рот, Сърбия.

ДЕКЕМВРИ

04-12.12. Участие на М. Динкова в обучение по проект 
“Gateway to Europe”, Торино, Италия.

05.12. Посещение на А. Хронев в Камарата в гр. Ксанти, 
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Гърция. Подписване на споразумение.
9-11.12. Провеждане на семинарна сесия по проект ЕОМ 
на тема „Международни комуникации“.
10.12. Среща с „Клуб на младите предприемачи”. Запо-
знаване на младежите с възможностите за стартиране 
на бизнес.

10.12. Търговско-Промишлена Камара - Пловдив полу-
чава годишната награда на БТПП-София за 2008г. за най-
добри постижения в системата на търговските палати.
11-12.12. Участие на специалисти от Камарата в b2b 
срещи в областта на IT сектора в Патра, Гърция.

К. Тюлев открива семинар по ЗБУТ.

ЕИИЦ към Камарата организира за предприемачи, 4 мо-
дула с различни обучения по проект ЕОМ. Общо участ-
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ват 52 души. Лектор - Н. Виденов.

През 2008г. ЕИИЦ към Камара е организирал 32 семи-
нари и обучения, 2 информационни кампании на ЕК; 
проведени са 64 специализирани консултации с фирми; 
осъществени са 80 контакти на български с чуждестран-
ни фирми.

През 2008г. все по-голям принос в популяризиране дей-
ността на Камарата има Интернет страницата й. Показа-
тел за това е, че през м.ноември тя е видяна от 26 хил. 
посетители.

През тази година в търговския регистър на БТПП, са 
вписани общо 189 фирми; издадени са 1572 сертифика-
та, сертификати по САПАРД - 243; заверени са 507 под-
писа на фирмени документи; 1468 покани-декларации; 
регистрирани са 38 фирми в GS1-България, регистрира-
ни търговски марки - 13.

2009
ЯНУАРИ 

20.01. ЕЕN организира семинар по фирмен мениджмънт.
  

21.01. Семинар по корпоративна култура.
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22.01. К. Тюлев участва в обучение по програма „Пакт 
по заетост” в Париж, Франция.
28.01. Посещение на посланика на Индонезия в София. 
Обсъждане на възможности за организиране на бизнес 
посещение на пловдивски фирми в Индонезия.
30.01. Обучение „Укрепване на структурите и функцио-
нирането на НПО”. Участват представители на 46 инсти-
туции и НПО.

ФЕВРУАРИ
24–26.02. Провеждане на семинарна сесия по проект 
ЕОМ – Мотивиране на персонала. Участват 14 фирми.

24.02. Посещение на делегация от секция „Вътрешна 
търговия и защита на потребителите” на Европейския 
парламент (вкл. евродепутата Н. Младенов). Делегаци-
ята разгледа пловдивската фирма „ТЕД-Инвест”.

МАРТ

04.03. Ангел Хронев на обучение по проект BSP.
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10.03. Посещение на 6 членна делегация от Косовската 
Търговска Палата - Прищина. Подписан протокол за съ-
трудничество.
12.03. Обучение „Повишаване интернационализирането 
на МСП”. Участват 15 фирми.

14.03. Приемане на студенти от Университета в Бурса, 
Турция по Програма  „Еразмус”.

18.03. Семинар „Как да участваме в проекти по 7-ма 
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рамкова програма” с 69 участници.
23.03. Посещение на ръководителя на Търговския От-
дел към посолството на  Република Ирак в София - сре-
ща с ръководството на Камарата.

24 – 26.03. Провеждане на семинарна сесия по проект 
ЕОМ – Работа в екип.
25-27.03. Провеждане на семинар „Международен стан-
дарт за храните – IFS Food” съвместно с Ес Пи Ди СЕРТ  
ЕООД, участват 19 фирми.

27.03. Провеждане на заключителна сесия по проект 
ЕОМ, връчване сертификати на участниците.

Камарата сключи договор с ИНФОНОТАРИ АД. Като ото-
ризиран регистриращ орган, започна да предлага нова 
услуга на своите клиенти - издаване на Универсален 
електронен подпис.

АПРИЛ
01.04. Търговска Камара става регистриращ орган на 
Инфонотари ЕООД за издаване на удостоверения за уни-
версален електронен подпис.
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07.04. семинар „Техника на ефективните продажби”. 
Участват представители на 7 фирми.

13.04. Бизнес срещи между иракски и български пред-
приемачи. Участват 8 иракски и 10 български фирми. 
Подписване на договор за сътрудничество между Тър-
говската палата на Басра и Пловдивската Камара.
14.04. Делегация от Одеската Търговска палата - Украй-
на, придружавана от посланика на Украйна в София, се 
среща с ръководството на Камарата.
18-26. Камарата организира стаж  в Пловдивски фирми 
на 10 студенти от Университета в Бурса, Турция.

22.04. Организиране на семинар „Възможности за фи-
нансиране на проекти за възобновяеми енергийни из-
точници”. Участват 43 предпиремачи.

28.04. Д. Проданова открива международна конферен-



86

ция „Качество и безопасност на храните”. Участват 
представители на 47 български фирми, изследовател-
ски институти и университети.

29.04. Среща  в Камарата на работна група по проект 
Q-placements. Участват представители на бизнеса, учи-
лища, синдикати, ученици.

МАЙ
06-14.05. Провеждане на Европейска седмица на МСП, 
„Допитай се до експерт”, „Европейски маратон в под-
крепа на МСП”. Информира предприемачите за подкре-
пата, предлагана на европейско, национално и местно 

равнище.
11-15.05. Дни на отворените врати, в рамките на „Сед-
мица на ЕС”. Безплатни консултации по бизнес въпроси 
получават 11 предприемачи.

12.05. Организиране на Информационен ден „Бизнес 
закуска“ съвместно с Агенцията по заетост. Представя-
не на Европейската мрежа  EURES. Участват 20 фирми.
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13-15.05. Б. Божинов, Ц. Симеонов, Д. Проданова и М. 
Динкова на 16-ти конгрес на Еврокамарите, Прага, Че-
хия.
20.05. Среща в Камарата на работна група по проект Q-
placements.
30.05. Участие на представител на Камарата в кръгла 
маса по проблемите на защита правата на потребители-
те. 

ЮНИ

09.06. Провеждане на семинар по Европейско законода-
телство-Приложение на системи за управление и ка-
чество на околната среда, управление на правата върху 
интелектуалната собственост.

11.06. Семинар за „Идентификация на търговските еди-
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ници”. Лектор г-н Хр. Содев – гл. експерт в GS1-Бълга-
рия.Участват представители на 16 фирми.
14.06. Практически семинар „Техническа модернизация 
на българските предприятия”. Присъстват 13 предпри-
емачи.
24.06. Списание „Мениджър“ в партньорство с Търгов-
ско-Промишлена Камара - Пловдив, организират Пър-
вия бизнес форум на Пловдив - „Ние в кризата. Как да 
превърнем икономическите заплахи в бизнес възмож-
ности“.

26.06. Среща на Евродепутата от БСП Атанас Папаризов 
с предприемачи от Пловдив.

АВГУСТ
12.08. Посланика на Ирак посещава Камарата. Среща с 
ръководството за обсъждане на възможности за сътруд-
ничество.
19-20.08. Участие на представител на Камарата в обуче-
ние „Управление на Проекти”

СЕПТЕМВРИ

10.09. Представяне на ОП „Конкурентноспособност, Ад-
министративен капацитет и развитие на човешките ре-
сурси. Участват 15 души.
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17.09. Посещение на Председателя на Търговска палата 
Ниш.

24-30.09. Д. Проданова води бизнес-мисия в Южна 

Корея. 5 фирми от региона посещават изложенията 
ENTECH и BUYKOREA в Сеул. Участват и представители 
на Камарата.

28.09. Организиране на Унгаро-българска бизнес сре-
ща. Участват 17 унгарски и 12 български фирми.

29.09. Организиране на двустранни Българо-словашки 
бизнес срещи. Участват- 19 словашки и 11 пловдивски 
фирми.

29.09. Провеждане на двустранни Българо-холандски 
срещи. Участват 21 холандски и 32 български фирми.

30.09. Провеждане на „ Срещи на чешкия бизнес с бъл-
гарски компании” със съдействието на Чешката Камара 
от гр. Оломоуц.

ОКТОМВРИ
01.10. Организиране на участие на български фирми в 
бизнес-форум „Ден на Русия”. Участват 12 фирми от 
Пловдив.

01.10. Участие на представител на Камарата в заседа-
ние на Регионалния Съвет за Развитие на ЮЦР.
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06.10. А. Хронев и Е. Палаврова на годишна конферен-
ция на ЕИИЦ мрежата, Стокхолм, Швеция.
05.10. Посещение в Камарата на Ген. Консул на Р. Тур-
ция в Пловдив. Обсъждане на възможности за разши-
ряване на сътрудничество със сродни организации от 
Турция.

09.10. Съвместно с посолството на САЩ в София, Кама-
рата организира „Първа конференция за франчайзинг - 
Предизвикателства и възможности”. Участват 23 фирми 
от Пловдив.

26.10. А. Хронев участва в секторна група  на мрежата 
на ЕИИЦ в Мурсия, Испания.

НОЕМВРИ
12-13.11. Семинар „Представяне на национални и ЕС 
стандарти в опазване на околната среда”. Участват 20 
фирми.



91

18.11. Среща в Камарата с търговския представител към 
посолството на Р. Корея в България.
19.11. Провеждане на семинар „Национална система за 
оценяване на съответствието”. Лектори от ДАМТН-Со-
фия. Участват 15 представители на фирми.
24.11. Съвместно с Образователен и технологичен Цен-
тър-Бауцен, Германия Камарата организира Българо-
немска Кооперационна борса. Участват 18 немски и 35 
български фирми.

ДЕКЕМВРИ

07.12. Посещение в Камарата на представители на ита-
лианската организация Конфезерченти, Падуа. 

16.12. Организиране на среща на бизнеса с представи-
тели на професионалните гимназии. Обсъждат се про-
блемите на адаптиране на младите хора към работната 
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среда и участие на фирмите при определяне на план-
приема на ученици за следващата учебна година.

През годината НЦПО към Камарата провежда 15 обу-
чения по безопасни и здравословни условия на труд в 
строителството с общо 270 участници.
ЕИИЦ към Камарата организира през 2009г. 42 меропри-
ятия с общо 513 участници; 3 информационни кампании 
на ЕК; отговорено е на 342 запитвания във връзка с ЕС-
стандарти, регламенти, партньори и др.
През 2009г. Камарата продължава успешно участие в 
европейски проекти: “Enterprise Europe Network”, Q-
placement-програма Леонардо да Винчи, IMPACT - пови-

шаване информираността на фирмите по европейското 
законодателство, BSP-мост през Европа за производ-
ството на качествени храни.
GREEN-услуги за МПС в опазване на околната среда, 
Euranec local-улесняване на обмена между регионите за 
прогнозиране на икономическите процеси.
Издаден 10-ти Юбилеен икономически каталог „100+”.

2010
ЯНУАРИ

28.01. Среща на мрежата на ЕИИЦ.
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МАРТ

14-16.03. Ежегодна лидерска среща организирана от 
Europe Business Assembly (ЕВА) в партньорство с Клу-
ба на ректорите на Европа (CRE) и Търговска камара 
Thames Valley (TVCC), Оксфорд, Англия. Председателят 
на Камарата - Д. Проданова участва с доклад „Социал-
но-психологическите аспекти на прехода в България”. 

30-31.03. Провеждане на обучение по „ЕКО-нормативи” 
със съдействие на Академия за професионално разви-
тие ”Експерт” ЕООД. Участват 13 пловдивски фирми.  

АПРИЛ
13.04. Съвместно със списание „Мениджър” – органи-
зиране на второ издание на „Бизнес форум на Пловдив 
– Как да печелим в трудни времена?”. Участват 45 Пло-
вдивски фирми.
17-18.04. Участие на специалисти на Камарата в Конфе-
ренция за предприемачество StartUP@Plovdiv. Лектор в 
конференцията бе и Елена Палаврова.
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28.04. Национално честване на световния ден за без-
опасност и здраве при работа, проведен в Пловдив. 
Присъства министъра на труда и социалната политика 
- Тотю Младенов.
29.04. Посещение в камарата на представители на TOBB 
университета в Анкара, Турция. Обсъждане участието 
на Камарата в проект „Еразмус” и организиране на стаж 
в Пловдив на студенти от Анкара.

30.04. Посещение на ТП Камара - Арад, Румъния в Ка-
марата.

МАЙ
2.05. Приемане на студент от ТОВВ университет за 3-ме-
сечен стаж в Камарата по програма „Еразмус”. 

11.05. Посещение на унгарска делегация.
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12.05. Посещение на посланика на САЩ Дж. Уорлик в 
Камарата. Среща с пловдивски предприемачи. Участват 
21 фирми.

13.05. Посещение в Камарата на бизнес делегация от 
гр.Чорлу, Турция. Запознаване на бизнесмените с ин-
вестиционните възможности на Пловдив.

14.05. Българо-Турска Кооперационна борса. Участват 
42 турски фирми от Текирдаг и 28 български фирми.
17-21.05. Оганизира”Европейска седмица на МСП-Допи-
тай се до експерт”- 1-ва част.  Безплатно консултиране 
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на фирми по бизнес въпроси.
25.05. Участие на М. Динкова в партньорска среща по 
проект Q-placements.

ЮНИ

10.06. Посещение в Камарата на група студенти от Гер-
мания по проект на програма Леонардо да Винчи. Запо-
знаване с икономиката на гр. Пловдив и региона.
18.06. Обучение по ЗБУТ с фирми от клуб „ ГЕРБ-пред-
приемачи”. Участват 9 пловдивски мениджъри.

ЮЛИ

01.07. Удостояване с почетни плакети и грамота „За 
значим принос във възстановяването и развитието на 
търговските палати/камари/ в България“ на Търгов-
ско-Промишлена Камара -Пловдив - като организация, и 
лично на Председателя и – Добрина Проданова.
12–15.07. Организиране на ”Европейска седмица на 
МСП-Допитай се до експерт – 2-ра част.
30.07. Посещение на делегация от гр. Чорлу, Турция 
сдружение ЧИСАД. Представяне на възможности за ин-
вестиции в Пловдив.
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СЕПТЕМВРИ 

29.09. Представяна на Свободна зона Пирот, Сърбия
в рамките на Международен панаир-Пловдив.
Участват 21 български фирми.

30.09. Посещение в Камарата на делегация от 
Търговска Камара Катерини - Гърция. Подписване 

на протокол за сътрудничество.

ОКТОМВРИ

01.10. Съвместно с Национален алианс за социална 
отговорност се проведе семинар за предоставяне 
на услуги на хора с увреждания.
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01.10. Семинар на тема „Бизнесът с Китай - особености”
организиран от ЕЕN.

29.10. Семинар по проект „Проучване степента на 

информираност на работодателите и заетите лица от-
носно нормативната уредба в областта на трудово-прав-
ните отношения”.

НОЕМВРИ
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Излиза от печат 11-ти брой на Икономическия Годишник 
„100 плюс”. Както и до сега той съдържа:
- икономически анализи;
- класация на най-силните и успяващи фирми в региона;
- условията и измененията на търговското законодател-
ство;
- развитието на индустриалните зони и инфраструктура-
та в Пловдивска област;
- справочни данни за институциите, търговията, култу-
рата;
- първоначална информация в помощ на чуждестранния 
инвеститор.
Годишникът се превърна в незаменим помощник и ин-
формационен наръчник за деловите хора, изпълнител-
ната власт и чуждестранните инвеститори.

25.11. М. Динкова връчва сертификати по проекта
„Иновационен лагер” за ученици от професионални 
гимназии в Пловдив.

ДЕКЕМВРИ

01-02.12. Заключителна среща по проект MOSAAR.
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02.12. Участие на Е. Бояджиева и А. Хронев в обучение 
по проект GREEN - Венеция, Италия.

09.12. Участие на фирми от хранителната индустрия 
в МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ ЗА БИЗНЕС-ПАРТНЬОРСТВО по 

темата „ИНОВАЦИИ В БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ“ в 
Истанбул, Турция, организирано от ЕЕН към Камарата. 
(участват Елена Бояджиева и А. Хронев).
 

Информационен ден по проект на БТПП - „Мерки и 
политики за равнопоставеност на пазара на труда”
За трите години на своята дейност ЕИИЦ към Камарата 
е провел 6 бизнес мисии в чужбина, организирал 
е 9 срещи по браншове за бизнеса, 3 национални 
иновационни форума, 12000 запитвания от клиенти 
са получили отговор, проведени са 1570 консултации 
с предприемачи и граждани, разпространени са 300 
бизнес-профила на български фирми чрез мрежата на 
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иновационните центрове, 900 искания за партньорство, 
210 технологични профила на български фирми.

Членове на Клуба на специалиста по безопасност 
и здраве, към Търговско-Промишлена Камара - 
Пловдив, на връчването на „НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВE ПРИ РАБОТА - 2010“.

През 2010 г. НЦПО - Пловдив проведе 40 обучения 
по ЗБУТ. Обучени са над 900 служители на фирми от 
Пловдивски регион.

*****

За значителния принос в развитието на Камарата 
благодарим на работилите при нас колеги:
Иван Иванов  -  от 1990 до 1996, Недялка Велинова -  
от 1990 до 2003, Димитър Столинов - от 1990 до 2008, 
Николай Виденов – от 1991 до 1998, Даниела Ненчева 
-  от 1994 до 2006, Елена Палаврова – от 1997 до 2010 г.

 
За да работим в уютна среда, дължим благодарност на  
Веселина Йорданова и Таня Радичева.



 Започна	2011		година.	Светът	се	променя.	Виртуалните	мрежи	изменят	характера	и	съдържанието		
на	услугите.		Финансовата	криза	изисква		нов	начин	на	мислене,	добро	качество,	висок	професионализъм		
и	бързи	реакции.	Ще	 се	развиваме	ли,	 	 дали	ще	 сме	потребни	 	на	бизнеса	и	какво	 заслужаваме?	 	Тези	
въпроси	 стоят	пред	екипа.	Ние	 	 искаме	да	 успяваме,	да	 се	равняваме	 с	 европейските	 	 критерии	и	да	
печелим	доверие	-	Вашето,		на		ПЛОВДИВСКИТЕ			ПРЕДПРИЕМАЧИ!		Ние	–	от	снимката.

Екипът на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив: (от ляво на дясно) Александър Кошов (постъпил 2005 г.), 
Ангел Хронев (постъпил 1991 г.), Ивайло Колев (постъпил  1992 г.),  Добрина Проданова (постъпила 1990 г.), Елена 
Бояджиева (постъпила 2003 г.), Мария Динкова (постъпила 1991 г.), Здравка Шиндова (постъпила 1991 г.), Стела 
Павлова (постъпила 2007 г.), Мирослава Моллова (постъпила 2009 г.), Кирил Тюлев (постъпил 1995 г.)

Пловдив,	Март	2011	г.


