
 
 
МСП сертификат за отличие –  
Верификация и форма за оценка на дружество 
 
Име на компанията: ......................................................................                                                 
ЕИК на компанията: ...................................................................... 
 
Бих искал да заявя верификация за МСП сертификат за отличие. 
 
Уебсайт URL за уеб сертификата: 

__________________________________________________________  

Имейл адрес (за изпращане на резултата от верификацията): 

___________________________________  

 
Годишните разходи за използването на информационните технологии, кредитните доклади и 
постоянния мониторинг възлизат на 197 евро + ДДС (ако сте член, на БТПП) и 297 евро + ДДС 
(ако все още, не сте член на БТПП) . Валидността на сертификата е 1 календарна година. 
 
Също така бих желал да заявя верификацията на други уебсайтове на компанията на отделни 
домейни.  
 
Цената за допълнителен домайн е 60 евро + ДДС. 
 
Уебсайтове на отделни 
домейни:_____________________________________________________________________________  
 
Отговорно лице: _______________________________________________________________________  

 

Подпис: ___________  

Дата:      ___________ 

 
Ако сте съгласни да продължите процедурата по оценка и издаване на МСП сертификат за 
отличие, моля изпратете попълненият формуляр до: 
excellentsme@bcci.bg 

mailto:excellentsme@bcci.bg


 
или  
 
Кофас България 
Ул. Петър Парчевич 42 
София 1000 
 
За допълнителна информация и въпроси се обадете на тел: 02 821 37 35 
Можете да посетите сайта на МСП сртификата за отличие www.excellentsme.com 
 

ВАЖНО: Ние не можем да гарантираме за положителната оценка на Вашата компания и 

получаването на сертификата. Цената за първоначална оценка е 50лв., които следва да заплатите по 
издадена проформа фактура. Ще получите фактурата за разходите по верификацията заедно с копие 
от изготвения доклад, а самият сертификат само при пложителна оценка и след потвърдено плащане. 
Цената на сертификата е 386 лв без ДДС за членове на БТПП и 581 лв. без ДДС за фирми, които НЕ са 
членове на БТПП.  Издателят си запазва правото да отнеме сертификат на дружество, което не 
покрива критериите на Кофас  за отлично МСП. Ще получите сертификата по пощата (ако е заявен на 

хартиен носител) в срок до 14 дни след успешната оценка.  Инструкции за инсталация на Сертификата 

ще получите по електронна поща до 14 дни след потвърждаване на плащането. Ако не можете сами да 
редактирате уебсайта си, препратете тези инструкции на администратора на уебсайта. 
Сертификатите са базирани на изпробваната и доказана технология SafeSigned ™, което осигурява 
защита срещу копиране от други уебсайтове. Тази технология се използва от години от редица 

институции в ЕС, както и успешни местни и чеждустранни компании. 
 

http://www.excellentsme.com/
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