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Промоционалната проява бе про-
ведена за българските предприятия 
от секторите химия, строителство 
и резервни части за автомобилната 
промишленост. В състава на търгов-
ската мисия бяха включени представи-
телите на следните компании: Алтерон 
АДСИЦ – Варна, Авторемонтни заводи 
АД – Първомай, ET ЕТ БЕЛЛА – Митко 
Георгиев – Левски, Биотал България 
ООД – Варна, Бул Строй Инженеринг 
АД – София, Джоди Трейд ООД – 
София, Хидрострой ООД – Перник, 
Живел-Агро ООД– Добрич, Лемна 
Екоинвест България АД – Бургас, Нек-
тон2 ООД – Варна, Проект-Строй ЕООД 
– Шумен, Ромтех-3ЕС ООД – Враца, 
Самоходов ЕООД – София, Водстрой ВТ 
АД – Велико Търново. 
Търговската мисия бе организирана 
по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализа-
цията на българските предприятия“, 
по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от 
Европейския фонд за регионално 
развитие чрез ОП „Развитие на кон-
курентоспособността на българската 
икономика“ 2007–2013 г.
На 26 ноември 2012 г. участниците 
в търговската мисия бяха посрещнати 
в Технологичен център Прага, където 
се запознаха с неговата дейност и се 
информираха за съдействието, което 
могат да получат заинтересовани 
фирми, компании, частни лица при 

установяване 
на двустранни 
контакти. Програ-
мата продължи 
с посещение на 
Завод за изгаряне 
на отпадъци Пра-
га – Малешице, 
където на българ-
ските мениджъри 
бяха представени 
технологията 
и процесът на 
обработка и изга-

ряне, инсталации и контролни зали на 
завода.

MеМораНдУМ За СЪТрУдНИчеСТво 
Представителите на българските пред-
приятия присъстваха на подписването 
на Mеморандума за сътрудничество 
между Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) и Конфеде-
рацията на индустрията на Чешката 
Република в Посолството на Републи-
ка България в Прага на 26 ноември. 
Временно управляващата посолството 
Горяна Ленкова съобщи, че в Българ-
ското посолство ще бъдат подписани 
два важни документа. Меморандумът 
за сътрудничество ще бе подписан от 
Марияна Велкова, изп. директор на 
Агенцията за насърчаване на малки 
и средни предприятия и от Ярослав 
Ханак, президент на Конфедерацията 
за промишлеността от чешка страна. 
Протоколът от Седмото заседание на 
смесената чешко-българската работна 
група за икономическо сътрудничест-
во бе подписан от ръководителите 
на двете делегации – Иво Маринов, 
зам. министър на икономиката, 
енергетиката и туризма на България 
и Милан Ховорка, зам. министър на 
промишлеността и търговията на Чеш-
ката република. Зам. министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма 
Иво Маринов каза пред списание „Бъл-
гари“, че подписването на протокола 

от Седмото заседание на междуведом-
ствената комисия между Министер-
ството на икономиката, енергетиката 
и туризма на България и Министер-
ството на индустрията и търговията на 
Чешката република „показва желание-
то на двете страни да задълбочават 
своето сътрудничество. Бяха набеляза-
ни различни дейности, които да бъдат 
извършени в сферата на енергетиката, 
строителството, опазването на окол-
ната среда с цел задълбочаване на 
търговските връзки между България 
и Чехия. Считаме, че в това отношение 
перспективите за развитие са големи“, 
допълни зам. министърът.

чеШКо-БЪЛГарСКИ БИЗНеС ФорУМ 
На 27 ноември 2012 г. г-н Иво Мари-
нов, заместник-министър на ико-
номиката енергетиката и туризма 
на Република България, и г-н Милан 
Ховорка, заместник-министър на 
индустрията и търговията на Чешката 
република, откриха Чешко-български 
бизнес форум. Приветственото слово 
към участниците поднесе г-жа Мари-
яна Велкова, изпълнителен директор 
на ИАНМСП. Г-жа Бланка Якубцова, 
заместник-директор на отдел „Меж-
дународни отношения“ към Конфе-
дерацията на индустрията на Чехия, 
изнесе презентация за дейността на 
организацията. 

СрещИ С ПредСТавИТеЛИТе На 25 
чеШКИ ФИрМИ 
В рамките на втората част на форума 
участниците в търговската мисия про-
ведоха двустранни срещи с представи-
телите на над 25 чешки фирми, с които 
обсъдиха възможности за постигане 
на търговски и инвестиционни дого-
ворености, както и за реализиране на 
общи проекти. Участниците в търгов-
ската мисия изразиха задоволство 
от професионалната организация на 
промоционалната проява в Чехия.

Мария Захариева

Търговската мисия 
на българските производители до Прага, Чехия

представителите на 14 български компании участваха в търговска мисия до прага, Чехия, 
организирана от изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предпри-
ятия (ианМСп) в периода 25–28 ноември 2012 г.
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Зам. министър Иво Маринов и зам.  
министър Милан Ховорка в Българското посолство




