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Съвет по инвестиции

- Частни инвеститори

- Инвестиционни фондове

- Банки

- Финансови институции

- Държавни и общински фондове и агенции за 

инвестиции 

- Организации, свързани с инвестициите

Членове
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Съвет по инвестиции

- Tokuda Bank, www.tcebank.com 

- International Bank for Economic Cooperation, Moscow , www.ibec.int

- Empower Capital, www.empowercapital.net

- Hristo Stoyanov,  European Investment Fund,  www.eif.org

- Municipal Guarantee Fund for SME at the Sofia Municipality,  www.ogf-sofia.com

- Sofia Investment Agency, part of the Sofia Municipality,  www.investsofia.com

- EOS Matrix Ltd, http://bg.eos-solutions.com/

- DCA, part of B2HOLDING, www.b2holding.no

- Intrac Ltd., www.intrac-investment.com

- BIG BEN 96 LTD, www.trivia-hotel.com

- Zebrano Ltd., www.ola-bg.com

- Centralna Energoremontna Baza EAD, www.cerb.bg

- Paralax Life Sciences, www.paralaxlife.eu

- CCI Bulgaria Korea, www.ccibulgariakorea.org

- APAC between China and CEEC www.china2ceec.org 

- EIRC Foundation, www.eirc-foundation.eu

Членове

http://www.tcebank.com/
http://www.ibec.int/
http://www.empowercapital.net/
http://www.eif.org/
http://www.ogf-sofia.com/
http://www.investsofia.com/
http://mail.dir.bg/Redirect/bg.eos-solutions.com/
http://mail.dir.bg/Redirect/www.b2holding.no/
http://www.intrac-investment.com/
http://www.trivia-hotel.com/
http://www.ola-bg.com/
http://www.cerb.bg/
http://www.paralaxlife.eu/
http://www.ccibulgariakorea.org/
http://www.china2ceec.org/
http://www.eirc-foundation.eu/
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Съвет по инвестиции

- Представяне на финансови и инвестиционни продукти

- Представяне на инвестиционни проекти

- Разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета

- Съдействие за сключване на сделки между членовете 

- Участие в семинари и форуми

Дейност
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Съвет по инвестиции

- Инвестиции в капитала на фирмите

- Сливане и придобиване на фирми (М&A)

- Създаване и финансиране на съвместни предприятия

- Инвестиционни кредити

- Оборотно фнансиране

- Проектно финансиране

- Търговско финансиране

- Финансови инструменти по търговски сделки

- Гаранционни инструменти, включително и за стартиращи предприятия

- Осигуряване на подходящ недвижим имот за развитие на бизнес в 

България

Финансови и инвестиционни 

продукти на членовете 



6

Ул. Искър 9, 1058 София

Тел.: +359 899 707475

web site: www.bcci.bg

e-mail: tomov@intrac-investment.com

vladimir.tomov1@abv.bg

Съвет по инвестиции към БТПП

Владимир Томов
Председател
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