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Удостоверение за членство 

Международна акредитационна верига за сертификати за 
произход на Международната търговска камара – Световна 

федерация на търговските палати 
 

 

С настоящото удостоверяваме, че Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 
е член на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход на 

МТК – Световна федерация на търговските палати 

 

МТК – Световна федерация на търговските палати потвърждава, че чрез подписването на 
Протокола за сертификатите за произход, БТПП е приела и се придържа към принципите за 
издаване на сертификати за произход, заложени в Международния наръчник за издаване на 
сертификати за произход на МТК – Световна федерация на търговските палати. 

По цял свят търговските палати са независима надеждна трета страна в процеса на на издаване 
на сертификати за произход. Акредитационната верига за сертификатите за произход е етикет 
за качество, предоставен на търговските палати, които работят съгласно Международния 
наръчник за издаване на сертификати за произход на МТК – Световна федерация на 
търговските палати. 

Акредитираните палати са запознати, че в случай на различия международните и 
националните процедури за издаване на сертификати за произход, се прилагат националните 
закони и законодателство. 

МТК – Световна федерация на търговските палати потвърждава, че като член на 
Международната акредитационна верига за сертификатите за произход: 

• БТПП получава правото да използва международния етикет на Акредитационната 
верига за сертификатите за произход на МТК – Световна федерация на търговските 
палати върху всички свои бланки на сертификати за непреференциален произход , с 
уникалния си акредитационен номер: BG1400101; 

• БТПП приема, че има право да използва етикета за качество на сертификатите за 
произход само след потвърждение от МТК – Световна федерация на търговските палати 
и че следва да предприеме всички необходими действия пред своите митнически 
власти/официални органи, като ги информира за отпечатването на етикета върху 
бланките си за сертификати за произход; 

• БТПП има достъп до интернет страницата за проверка на сертификати за произход на 
МТК – Световна федерация на търговските палати, която предоставя онлайн 
потвърждение за автентичността на сертификатите за произход, издадени от 
акредитиран член, като по този начин осигурява по-бърз процес на проверка и по-
голяма защита срещу фалшифициране на документите. 
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