
Ц елта на срещата беше разви-
тието на двустранните отно-

шения, обмен на практическа ин-
формация относно възможностите 
за бизнес и инвестиции в България 
и последвала официалната част дис-
кусия с  цел установяване на нови 
контакти. Гостите бяха запознати 
с  икономическата политика в  мо-
мента и с възможностите и услови-
ята за инвестиции.

В  срещата взеха участие Марин 
Йовчевски, временен ръководител 
на Посолството на България в  Че-
хия, Светла Янчева, съветник СТИВ 
в  Посолството, Мартин Поспишил, 
директор на дирекция „Европейски 
държави“ в  Министерство на про-
мишлеността и  търговията на Чехия 
и представители от Министерство на 
външните работи на Чехия. Специал-
но беше участието на Павел Вацек, но-
вият посланик на Чехия в България.

Семинарът беше открит от Михал 
Мейстршик, председател на Между-
народната търговска камара в  Чеш-
ката република, който поднесе обща 
териториална и  икономическа ин-
формация за България и  представи 
данни за структурата и  растежа на 
брутния вътрешен продукт. Думата 
беше дадена и  на Павел Вацек, но-
вият посланик на Чехия в България, 
който се изказа по въпроса за търгов-
ско-икономическото сътрудничество 
между България и Чехия.

Няколко бяха изказванията и под-
робна информацията, поднесена от 
Чешко-Българската търговска кама-
ра. Тодор Краевски, неин президент 
– за дейността и развитието на Кама-
рата, Кирил Беровски, вицепрезидент 
– за успешни инвестиционни проек-
ти, реализирани от чешки търговски 
субекти и  Иванка Тотева, член на 
Камарата – за действащата в  Бълга-
рия данъчната система и условията на 
инвестиционно стимулиране в  Бъл-
гария.

Петър Ружек, директор на дирек-
ция в  Dachser Czech Republic, един 
от лидерите сред европейските ло-
гистични компании направи преглед 
на географските и  логистични даде-
ности, териториалното разделение 
на страната и  митническите аспекти 
– съобразени с тези на Европейския 
съюз.

В срещата взеха участие 39 чеш-
ки фирми, което, по думите на ор-
ганизаторите, говори за висок инте-
рес. Участниците бяха от различни 
области на промишлеността, тър-
говията, банковото дело и  образо-
ванието. Сред тях Конфедерацията 
на индустриалците, заводите „Шко-
да“, „Техноекспорт“, Комерсиална 
банка, компания „Рудолф Йелинек“ 
и др. �

НА 7 МАРТ 2011 Г. БЕШЕ ПРОВЕДЕН 
СЕМИНАР НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ – 
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ“ В  РАМ-
КИТЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ „ТЕРИ-
ТОРИАЛНИ СРЕЩИ“ С  РАЗЛИЧНИ 
ДЪРЖАВИ, ИНИЦИИРАНИ И  ОРГА-
НИЗИРАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА 
ТЪРГОВСКА КАМАРА В  ЧЕШКАТА 
РЕПУБЛИКА, ЗАЕДНО С  АКТИВНО-
ТО УЧАСТИЕ НА ПОСОЛСТВОТО 
НА Р БЪЛГАРИЯ В ПРАГА И ЧЕШКО-
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА 
И В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧЕШКОТО 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ.
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Павел Вацек, новият посланик на Чехия в България, по време на своето изказване
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� ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: Международна търговска камара


