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Моите предимства да бъда член на ОБК – Най бързо развиващата се бизнес 

организация в България: 

1. ОБК е член на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA), с 

представителство в нейния Борд на Директорите – най-голямата и влиятелна 

бизнес организация в Европа с членска маса от над 1,2 милиона фирми от 35 

държави 

2. ОБК е част от организацията "Черноморско Икономическо Сътрудничество" 

(ЧИС) - международна регионална икономическа организация на страните от 

разширения Черноморски регион (Албания, Армения, Азербайджан, България, 

Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна)  

3. ОБК подписа споразумение за сътрудничество с Европейската 

предприемаческа мрежа - Enterprise Europe Network  

4. ОБК е партньор с Австрийския Сенат на Икономиката  

5. ОБК - качествено селектиран подбор от фирми на клубен принцип и с клубна 

организация, действаща в национален мащаб без значение от политическа и 

религиозна ориентация на членовете 

6. Изграждане на бизнес среда и взаимовръзки между членовете при запазване 

на икономическата им независимост 

7. Представляване и защитаване интересите на своите членове пред всички 

държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския 

Съюз 

8. Актуални бизнес предложения и фирмена реклама 

9. Арбитраж в рамките на сдружението 

10. Право на глас по време на Общо събрание 

11. Предоставяне на възможност за правене на бизнес с чуждестранни партньори, 

чрез надеждно работещи международни контрагенти 

12. Участие в проекти и проектни дейности, реализирани от ОБК 

13. Повишаване на квалификация, чрез участие в семинари, форуми, обучения и 

др. 

14. Навременна информация за отворени програми от европейските структурни 

фондове 

15. Намаляване на фирмените и личните разходи , възползвайки се от сключените 

рамкови договори за партньорства на ОБК с големи компании от различни 

сектори – банки, застрахователни и лизингови, телекомуникации, горива, 

куриерска фирма, хипермаркет и др. 

16. Ежемесечно организиране на срещи на членовете на ОБК с цел лично 

познанство и възможност за правене на гарантиран бизнес помежду им 

http://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI.htm
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17. Възможност за абонамент за списание “Бизнес клуб” (включително и он-лайн 

изданието), издание на ОБК при преференциални условия 

18. Ползване на преференциални условия при рекламиране и PR съобщения в 

списание “Бизнес клуб” (включително и он-лайн изданието), издание на ОБК 

19. Безплатни консултации по програми на Европейските фондове 

20. Безплатни консултации по банково и небанково финансиране 

21. Безплатни юридически консултации  

22. Безплатни данъчни консултации  

23. Използване на специални отстъпки в размер на 30% – 50% от таксите на 

услугите по време на събития, организирани от ОБК 

24. Пълен достъп до сайта на ОБК 

25. Възможност за членство в Управителния и Контролния съвет на ОБК 

 

 

      Такса 

 
 

Членство : първоначална вноска в размер на 300.00 лв (заплаща се еднократно) и 

годишен членски внос в размер на 240.00 лв (Обща дължима сума - 540.00 лв.). 

 

Членство GOLD: първоначална вноска в размер на 300.00 лв (заплаща се 

еднократно) и годишен членски внос в размер на 1200.00 лв. (Обща дължима сума - 

1500.00 лв.) 

 

Разплащателната с-ка  в ОББ:  

 

BG17UBBS80021095166230 

 

Моля да посочите за получател СПМСБ - ОБК, а в основание за плащане посочете 

първоначален и годишен членски внос. 

 

 

Обединени сме силни! 

Обединени ще успеем! 


