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• Ние сме официалната германска външнотърговска камара в България. 

• Мрежата ни включва: > 140 места; 92 страни. 

• Състои се от: 

 • Двустранни външнотърговски камари 

 • Делегации и представителства на германската икономика 

• Ние сме надеждният партньор за предприятията. 

• Ние сме официалното представителство на германската икономика в 

България. 

• Ние сме централният адрес за контакт за предприятия с интерес към 

установяване на бизнес в чужбина и... 

• ... партньорът за бъдещите участници в развитието на икономическите 

връзки с чужбина.  

• Ние като двустранна камара изграждаме мостове между пазарите на 

двете страни и сме посредник в отношенията между различните 

икономически култури.  

• Нашата дейност се координира чрез мрежата на Асоциацията на 

германските индустриално-търговски камари (DIHK) в Берлин. 
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 За нас 

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е 

основана през 1993 г. като представителство на германската 

икономика на основата на двустранно споразумение между 

правителствата на България и Германия. 

За нашите над 604 фирми членове ние сме членска организация, 

застъпник за техните идеи и мрежова платформа. 

С нашите 20 служители ние ежедневно насърчаваме германо-

българските икономически отношения. 

Федералното министерство на икономиката и енергетиката 

ежегодно отделя бюджет за дейностите на ГБИТК в рамките на 

насърчаването на външноикономическите връзки на Германия. 
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Насърчаваме двустранните икономически отношения между 

Германия и България. 

 

  

 

Подкрепяме предприятията, най-

вече средните, при 

идентифицирането на бизнес 

възможности. Чрез индивидуални 

пазарни анализи, посредничество 

при намирането на подходящи 

търговски партньори, както и чрез 

консултации при основаване на 

фирми, ние предлагаме 

подходяща подкрепа за всяка фаза 

на изграждането и разширяването 

на бизнес отношения в чужбина. 

 Организация, базирана на 
членство 
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Визия 
 

Ние сме най-важната платформа за 

пълноценно и устойчиво възползване от 

потенциала на германо-българските 

икономически отношения: 

ГБИТК. 
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Мисия 
 

• Ние сме интегрирана съставна част от глобалната мрежа на 

двустранните германски външнотърговски камари (AHK). Oбединяваща 

организация на тази мрежа е Асоциацията на германските 

индустриално-търговски камари (DIHK) в съдружие с германските 

вътрешнотърговски камари (IHK): 

• Насърчаваме търговските отношения, както и икономическото 

сътрудничество и бизнес контакти между Германия и България с 

ориентация към бъдещето. 

• Свързваме нашите членове и партньори както помежду им, така и с 

институции, политически и културни среди, а също така и с медиите с 

цел подобряване на бизнес средата в България. 

• Нашата дейност се характеризира с прозрачност, „compliance“, 

отговорност към обществото, съобразяване с културните и етичните 

принципи. 
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Изходна позиция и перспективи 

 

2018 Е-ситуация 

 

 

Този път извървяваме заедно! 

 

 

2019-2021 Трябва-ситуация 
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Стратегически компоненти 
 

 Членство 

1. Устойчивост 

2. Регионалност 

3. Дигитализация 

 Услуги 

1. Модернизиране на предлаганите услуги 

2. По-добро позициониране на DEinternational 

3. Осигуряване на квалифицирани кадри / 

Квалификация и обучение 
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Пазари и потенциал 

1. Позициониране на България като атрактивна бизнес 

дестинация 

2. Предпочитан партньор за бизнес делегации 

3. Ние разпространяваме успешни истории 

 

Представляване на икономически 

интереси 

1. Гласът на германската икономика 

2. По-добро позициониране на специализираните комисии 
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