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Единен търговски регистър (ТР)
• Единият ТР е продължител на започналия да функционира след 

Втората световна война регистър на хартиен носител за

външнотърговски предприятия с право на износ на стоки

• 1991 г. - електронен ТР за търговците регистрирани по ТЗ и съгласно 

чл. 24 ал. 1 от ЗНИ задължителна регистрация на ТП в ТР на БТПП -

на локални компютри по категории

• 1993 г. - Проект РSO 93/109, укрепване на организационната и 

информационна структура на БТПП (1993 - 1994 г.) финансиран от 

Холандското правителство

• 1994 г. – преминава се към мрежова среда в рамките на БТПП и 

интегриране на регистрираните търговци в РТПП

• 1999 г. – Интернет достъп до ТР за справки

Единен търговски регистър



ТеТЕЛЕКОМ 2016, 27 – 28 октомври

• края на 2004 г. - започва изграждане на 

Единна информационна система с оснавно 

ядро ТР (реална експлоатация май 2007 г.)

2006 г. БТПП е номинирана за лауреат на 

Computerworld Honors Program в 

категорията Правителствени и 

неправителствени организации -

доказателство, че система на 

БТПП отговаря на световните критерии за 

новите насоки в развитието на ИТ. 

• 2013 г. – започва технологично обновление 

на ТР на БТПП, за да може да отговори на 

новите предизвикателства в ИТ (реална 

експлоатация април 2015 г.)

Единен търговски регистър
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Какво представлява Търговският регистърът в момента ?

Единен търговски регистър

Единна, централизирана информационна система, 

отговаряща на съвременните изисквания на бизнеса за 

бърза, надеждна, опростена процедура за регистрация с 

основна функция – да обслужва и улеснява стопанската 

дейност на българските предприемачи, чрез издаване и 

заверка на различни документи, обслужващи търговския 

стокообмен. 

Сега регистрираните правни субекти са над 50 000, от 

които над 7 000 Търговски представителства на 

чуждестранни лица.
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Предимства на Търговския регистъра:
 универсален – регистрация на търговци по ТЗ, сдружения с 

нестопанска цел, дружества по ЗЗД, институти, кооперации и други 

правни субекти със служебна и публична част;

 двуезичен - българска и английска версии;

 публичната част осигурява достъп до публичните данни за статута на 

търговците чреаз сйта на БТПП в Интернет www.bcci.bg;

 улеснена процедура за регистрация - въвеждане в реално време на 

данните за регистрираните лица в София и в 28-те РТПП/К, осигурено 

пълно териториално покритие;

 възможност за подаване на документи, подписани с електронен 

подпис;

 от публичната част, клиентите на БТПП могат да попълват и подават 

формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки и АТА 

карнети.

Единен търговски регистър

http://www.bcci.bg/
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Основната цел и функции на ТР са насочени към 

обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на 

надеждна информация за актуалния статут на 

регистрираните правни субекти, което е гаранция за 

сигурност при осъществаване на търговските им 

взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и 

заверка на последващи документи, необходими за 

външнотърговската им дейност. Ето защо е създадена 

възможност за подаване на информация за актуализиране 

на данните по регистрацията.

Единен търговски регистър
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Въз основа на регистъра:

• Палатата единствена издава на български и чужди езици сертификати 

и референции за актуалния статут и/или за финансова надеждност 

на регистрирани правни субекти, с които те се легитимират пред 

чуждестранни партньори, посолства, организации и др.

• ежегодно издава и заверява над 28 000 външнотърговски документи:
 сертификати за произход на стоки;

 извършва заверка на подписи на представителите на регистрираните 
правни субекти, положени върху експортни фактури, договори, 
декларации, ценови листи, оферти и др.;

 оказва съдействие на членовете си за заверка на покани-декларации 
за бизнес пътуване на чужденци в България.

Единен търговски регистър
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− Eдин от модулите на обновената система 

на ТР е свързан с успешно завършилия 

процес по присъединяване на БТПП към 

Международната акредитационна верига за 

сертификатите за произход към МТК. 

Палатата е сред първите 11 търговски 

палати по света одобрени за членове на 

Акредитационната верига и получи 

специален международен знак с логото на 

МТК и уникален номер, идентифициращ я 

като акредитирана палата, оторизирана да 

издава сертификати за произход на 

стоки.Този етикет е отпечатан върху 

бланките на БТПП за непреференциални 

сертификати за произход.

Единен търговски регистър
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С присъединяването  си към 

Акредитационната верига, 

БТПП се агажира ежедневно 

да качва информция за 

заверените сертификати за 

произход в специално 

изградения от МТК уебсайт. 

Целта на сайта е да предложи 

на палатите и митническите 

органи възможността за 

проверка автентичността на 

сертификатите за произход 

онлайн. Базата се попълва от 

акредитираните палати, от 

които 10 отговарят на приетите 

стандарти на МТК и ежедневно 

качват информация - между 

тях е и БТПП.

Единен търговски регистър
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− БТПП е единствената организация в България оторизирана да 

издава и гарантира АТА карнети – международни унифицирани 

митнически гаранционни документи за временен внос, износ и транзитно 

преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и 

Истанбулската Конвенция за временен внос. Не се заплаща мито и 

депозит при преминаване на стоките през държавите подписали 

конвенцията (76). Използват се при временен износ на експонати за 

изложения и панаири, техника – телевизионна/фото, театрален 

реквизит, музикални инструменти, спортни съоръжения и др.

В обновения ТР е разработен модул свързан с изградената към МТК 

електронната система за АТА карнети - „Меркюри“, която стартира от 

началото на януари 2016 г. БТПП е включена в пилотното ползване на 

системата и ежемесечно качва информацията за издадените АТА 

карнети.

Единен търговски регистър
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Дигитализация на арбитража

Арбитражният съд (АС) при БТПП е

• приемник на основания през 1897 г. търговски арбитраж в системата 

на БТПП и функционирал до Втората световна война

• официално преучреден през 1953 г. се утвърждава като една от най-

влиятелните правораздавателни институции в Република България

• водеща  и авторитетна  арбитражна институция в РБългария, която 

предприе решителни стъпки за използването на ИТ технологиите  

както на процедурата, така и на администрирането  на арбитражния 

процес.

• институция, която през 2000-та  година за първи път въвежда 

електронната обработка на делата  и от тогава непрекъснато 

въвежда електронизация  на процеса за разрешаване на спорове.

Дигитализация на арбитража
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Бързото развитие на ИТ сектора намери адекватно  отражение в 

процесуалните правила на АС при БТПП:

• признаване за  доказателствено средство в  арбитражното 

производство на разменената  по електронен път информация;

• от 2010 г. усъвършенстваната система  за електронна обработка на 

движението на арбитражните дела създаде редица нови предимства 

на арбитражния способ за разглеждане на спорове между търговци.

Всички документи по делата се съхраняват в арбитражната система 

и са достъпни за страните,  арбитрите, вещите лица. Това осигурява 

редица предимства  на АС при БТПП пред държавната 

правораздавателна система в България, която до този момент не е 

откликнала по адекватен начин на реалностите на търговския оборот.

Дигитализация на арбитража
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Какви са предимствата от дигитализацията на арбитража:

1. Участниците в арбитражното производство – арбитри, страни, 

процесуални представители на страните, вещи лица и други  

имат отдалечен  достъп до делата си и сканираните документи 

по тях - в това отношение те са значително улеснени, тъй като 

им е предоставена възможността on-line да контактуват 

помежду си независимо от местонахождението си;

2. On-line системата спомага не само за обезпечаване на  бързина, 

икономия от време за контакти между участващите в процеса, 

но и значително намалява вероятността от злоупотреби с 

доказателства и други материали, представени на книжен 

носител по делата.

Дигитализация на арбитража
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3. Отдалеченият достъп  до делата е регламентиран. Достъп до 

едно дело имат достъп само страните, пълномощниците на 

страните, арбитрите, вещите  лица свързани с делото. Това 

създава сигурност у търговските дружества, участници в 

процеса, че техните интереси ще бъдат надеждно защитени и 

принципът за конфиденциалност на производството ще бъде 

стриктно спазен. Достъпът се прекратява след приключване 

на делото.

4. Осигурена е максимална степен на прозрачност при 

функционирането на Арбитражния съд. Всяко юридическо или 

физическо лице, страна  по арбитражно дело, може да 

проследи движението на неговата преписка и да установи в 

коя фаза има забава, както и причината  за нея.

Дигитализация на арбитража
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5. Преминаването към изцяло дигитални досиета по арбитражните 

дела и on-line организиран  процес по разглеждане на делата, 

неминуемо ще ограничи  предпоставките за корупционни схеми 

в арбитражното производство, тъй като ще се ограничат  

непосредствените  физически контакти  между участниците в 

производството;

6. Дигитализирането  на  арбитражната дейност осигурява най-

съвременни форми на обслужване на арбитражния  процес пред 

АС при БТПП от Секретариата на Съда. Правилникът на АС е 

послужил като основа за функционалността на арбитражната 

система.

Дигитализация на арбитража
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7. Повишено е качеството на обслужване на клиентите. 

Системата на АС при БТПП позволява съхраняване на всички 

сканирани документи по делата и разполага с модули за 

• насрочване на делата/заседания по тях, 

• изчисляване на такси/хонорари, 

• призоваване на страните по определените правила, 

• обобщаване на статистическите данни по делата. 

Постигната е бързина при предоставяне на справки и 

консултации  на участниците в арбитражното производство 

пред АС при БТПП.

Дигитализация на арбитража
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На практика арбитражното производство пред АС при БТПП е 

максимално електронизирано. Може с гордост да се 

констатира, че по отношение електронизацията на 

арбитражния процес, АС при БТПП заема челно място не 

само сред сродните институции на Балканите, а и спрямо 

високо утвърдени арбитражни институции със световен 

престиж.

Дигитализация на арбитража
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