
В   резултат на няколкоднев-
ни обсъждания, на 11 май, 

в  Българското посолство в  Прага, 
беше подписан Протокол от петото 
заседание на Междуправителстве-
ната българо-чешка работна група 
за икономическо сътрудничество 
между Министерството на иконо-
миката, енергетиката и  туризма 
на България и  Министерството на 
промишлеността и  търговията на 
Чехия. Представителите от Бълга-
рия бяха водени от Иво Маринов, 
заместник-министър на икономи-
ката, енергетиката и туризма. Наче-
ло на чешката група застана Милан 
Ховорка, заместник министър в Ми-
нистерството на промишлеността 
и търговията на Чехия. Заседанията 
се проведоха на база на подписания 
през ноември 2004 г. Меморандум за 
сътрудничество между двете минис-
терства. На протеклото пето засе-
дание основните насоки и  работни 
групи бяха две: едната за областта на 
търговията, инвестициите и инфра-
структурата и втората в областта на 
енергетиката.

След официалното подписване 
на Протокола, Милан Ховорка изра-
зи задоволството си от цялостното 
съдържание, дух и  тон на срещата. 
„Не подписахме Старт 3 – пошегу-
ва се той, – а  Протокол, който от-
разява добрата работа, свършена 
от двете делегации. Това е честният 
принос на нашите две държавни 
администрации за реализиране на 
възможностите, които двата пазара 
предлагат. Бизнесът и  за в  бъдеще 
може да разчита на нас. Ние няма да 
свършим неговата работа, но можем 
да създадем благоприятната рамка 
и условия за сближаване.“

В допълнителен разговор той из-
тъкна, че взаимните икономически 

отношения се развиват динамично 
и  все пак има икономически по-
тенциал, който не е използван мак-
симално. „С  нашата работа бихме 
искали да привлечем вниманието 
на търговските субекти върху съ-
ществуващите възможности. Има 
сектори, които смятаме за изключи-
телно перспективни за по-нататъш-
ното развитие на сътрудничеството 
и искаме да фокусираме вниманието 
върху тях.“

„Важно беше да се направи пре-
глед на ситуацията, на насоките, 
в  които може да се развива бизне-
сът и  на областите, в  които би мо-
гъл да инвестира и да търси своите 
партньори – заяви Иво Маринов. 
– Онова, което залегна в  Протоко-
ла, бяха най-вече сферите, в  които 
ще осъществяваме сътрудничест-
во в  бъдеще. На първо място това 
са  енергетиката, възобновяемите 
енергийни източници и  сферата на 
инфраструктурата по отношение на 
пречиствателните станции и техно-
логии за депа за битови отпадъци. 
Сериозен потенциал се крие в  тра-
диционното за чешката промишле-
ност машиностроене и в транспорт-
ната инфраструктура. Голяма част от 
подвижния състав на БДЖ в Бълга-
рия е чешко производство и вече има 
нужда от модернизация и резервни 
части. Това е област, в която могат да 
се търсят съвместни производстве-
ни дейности, още повече, че част от 
заводите за вагони в  България са 
в  процес на приватизация и  могат 
да представляват интерес от чешка 
страна. Предстои и приватизация на 
топлофикация София, която също 
би могла да предизвикат интерес за 
чешките инвеститори.“

Иво Маринов спомена и  онова, 
което не е залегнало в Протокола, но 

е  било договорено от двете страни, 
а  именно провеждането на бизнес 
форум през есента, на който да се 
срещнат български и  чешки пред-
приемачи. „Ние свършихме своята 
работа – добави той. – Има правна 
рамка, договореност и  перфектни 
отношения на междуправителстве-
но ниво. Сега остава да насочим 
бизнеса и да му осигурим условия за 
създаване на контакти.“

През септември се очаква про-
веждането и  на второ заседание на 
Междуправителствената комисия 
в областта на туризма, където също 
има голям икономически потенци-
ал. „В областта на туризма има 14% 
нарастване – каза още Иво Мари-
нов. – За съжаление, в Чехия, както 
и  в  много други страни, България 
все още е  позната предимно като 
дестинация за морски и  летен ту-
ризъм. Имаме много продукти, ко-
ито са непознати. Нашето желание 
е страната ни да стане целогодишна 
дестинация. Искаме да презенти-
раме зимния туризъм, екотуризма 
и културния туризъм. Ето защо през 
септември ще проведем второто за-
седание, свързано с  бизнесфорум, 
на който да представим актуалните 
възможности в навечерието на зим-
ния сезон.“ �

ЗА БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ Е ЕДИН ОТ ПЕРСПЕКТИВНИТЕ И ДОБРЕ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ. СПОРЕД СТАТИСТИКА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 
ЧЕХИЯ Е  ПАЗАР НОМЕР ДЕВЕТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР. С  ЦЕЛ ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ, КОЙТО ДВАТА ПАЗАРА ПРЕДЛАГАТ, В НАЧАЛОТО НА МАЙ В ПРАГА СЕ СРЕЩНА НА СВОЕТО ПЕТО 
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА, КОЯТО ПОДПИСА ПРОТОКОЛ И ОПРЕДЕЛИ НАСОКИТЕ 
В РАЗВИТИЕТО НА ВЗАИМНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ.

ЗА БЪЛГАГ РИЯ ЧЕХИЯ Е ЕДИН ОТ ПЕРСПЕКТИВНИТЕ И ДОБРЕ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ СПОРЕД СТАТИСТИКА НА
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