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Първият договор, подписан 
в Българското посолство, 
беше Меморандум за раз-
бирателство между Чеш-
ката конфедерация на 

промишлеността и българската Изпълни-
телна агенция за насърчаване на малките 
и средни предприятия. Меморандума под-
писаха Мариана Велкова, изпълнителен 
директор на Агенцията и Ярослав Ханак, 
президент на Конфедерацията.

Другият важен документ, Протокол от 
седмото заседание на смесената чешко-
българска работна група за икономическо 
сътрудничество. Документът подписаха 
Иво Маринов, заместник-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма на 
България и Милан Ховорка, заместник-
министър на промишлеността и търго-
вията на Чехия.

„Целта на днешния форум – сподели 
Мариана Велкова, – е да маркира приори-
тетите в бъдещото развитие на търговски-
те отношения между България и Чехия. 
Целта на меморандума е да подпомог-

Да работим не с  
милиони, а с милиарди

На 26 ноември, в Българското посолство в Прага бяха подписани два 
документа, които следва да подкрепят развитието на търговските 
отношения между Чехия и България. За целта, от България пристигна 
делегация от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, представители на българската Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и представители на 
български фирми. Партньор беше Българо-чешката търговска камара.

нем малките и средни предприятия при 
установяване на тясно сътрудничество, 
създаване на смесени предприятия, реа-
лизиране на по-голям износ и инвестиции 
към България.”

Надежди за конкретни резултати 
Мариана Велкова влага в предстоящия 
на следващия ден Бизнесфорум в хо-
тел „Ялта”. „За участие в него водим 16 
български фирми от няколко основни 
сектора: строителство, пречиствателни 
станции, производство на химикали и 
торове за селското стопанство. От чеш-
ка страна имаме заявки за срещи от 30 
фирми. Надяваме се да се осъществят 
ползотворни бизнес контакти, които 
да доведат до сключване на договори 
и конкретни резултати. Така, стъпка 
по стъпка се надявам да разширим съ-
трудничеството между двете страни, да 
обърнем отрицателното търговско салдо 
по отношение на България и да работим 
не с милиони, а с милиарди.”

Предпоставки за връзки между Бълга-
рия и Чехия има много. „От една страна 

са историческите предпоставки, а от дру-
га – икономическата криза, която също 
носи общи проблеми. Важното е, че и от 
двете страни има положителна нагласа 
и желание за сътрудничество не само 
по време на официални срещи. Идеята 
е двете страни да контактуват не само 
на официално ниво, а и на оперативно и 
експертно, всеки път, когато има въпрос 
за решаване, за да могат да реагират сво-
евременно и адекватно.”

Според Александър Шопов, старши 
експерт в Изпълнителна агенция за на-
сърчаване на малките и средни предпри-
ятия, реалните резултати се очакват поне 
след половин година. „Участниците в биз-
несфорума имат възможност да създадат 
контакти, да се ориентират в обстановка-
та, да установят какъв тип сътрудничест-
во ги интересува, дори да сключат договор 
– което зависи от предварителната им 
подготовка. Целта на организираната от 
нас днес търговска мисия е запознаване с 
традициите, проучване на пазара и създа-
ване на базови контакти, което да доведе 
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до по-лесна връзка между българските и 
чешките фирми.”

На следващия ден, 27 ноември, в хотел 
„Ялта” се проведе бизнесфорум. От бъл-
гарска страна участваха 16 фирми, без 
връзка с чешкия пазар, но с желание да 
осъществят контакт.

„Голяма част от българските участни-
ци в днешния форум са от строителство-
то – каза Александър Шопов. – Много 
сериозен интерес проявяват към сътруд-
ничество на смесени компании за общи 
проекти в България и Чехия, като подиз-
пълнители или като консорциум, за из-
пълнение на по-големи инфраструктурни 
проекти, като магистрали, за което като 
малки предприятия, каквито са те, не им 
стига капацитетът. Може би и проекти с 
европейско финансиране.”

С каква нагласа идват представителите 
на отделните фирми?

„Фирмата ни е семейна, занимава се с 
производство, търговия и дистрибуция 
на изделия, които се използват в стро-
ителството – каза Евелина Димитрова 
от фирма „Жоди”. – Произвеждаме по-
мощни материали от типа на метални 
скелета, кофражни изделия, изделия за 
обезопасяване на строежа и др. Търсим 
дистрибутор, чешка фирма, с която да 
работим на чешкия пазар. В Чехия про-

тичат редица проекти за реновиране на 
сгради, за подмяна на дограма, изола-
ции и т.н. Имаме специално създадени 
скелета точно с тази насоченост, т.е. за 
леки операции, които са изключително 
конкурентни и смятаме, че продукцията 
ни ще бъде конкурентна на чешкия пазар 
– като цена, като гъвкавост и като начин 
на работа.”

„Занимаваме се предимно с довърши-
телни работи – сподели Сашо Станков от 
фирма „Проектстрой”. – Търсим контакти 
в областта на промишленото строител-
ство. Фирмата е създадена преди 20 го-
дини и, за щастие, все още сме на пазара. 
В Чехия има перспективи за работа, тъй 
като има развито строителство и про-
мишленост.”

„Ние сме търговска фирма, която тър-
гува с каучуци и материали за каучукова-
та промишленост – каза Пепа Георгиева, 
фирма „Самоходов”. – Надяваме се да 
намерим клиенти за нашите суровини. 
Те са руски и знаем, че Чехия ги купува. 
Не знаем за друга българска фирма, която 
да ги внася.”

„Занимаваме се с консултантска дей-
ност – сподели Мария Велчева от „Бул-
строй контрол инженеринг АД”. – Искаме 
да осъществим контакти с фирми, които 
искат да стъпят на българския пазар. Мо-
жем да им осигурим представителство, 

да им бъдем полезни с информация за 
големи търгове по европейски проекти, 
които предстоят да се осъществяват и 
съобразно тяхната дейност и интереси 
да им съдействаме за участие в такива 
търгове.”

Фирма „Бела” произвежда селскосто-
панска техника – прикачен селскостопан-
ски инвентар. „Търсим нови пазари – каза 
нейният представител, Галина Стефанова, 
– големи фирми, които продават селско-
стопанска техника.” Има ли инженери във 
фирмата? „Няма. Баща ми е със средно 
техническо образование. Аз исках, но не 
ми провървя математиката. Мисля обаче, 
че с времето човек се учи. Започнах във 
фирмата с чертане и с времето се научих, 
това също е възможно, когато човек има 
желание, непостижими неща няма. Фир-
мата като цяло се развива – бавно, наисти-
на, но се надяваме да продължим.” Чехия 
първият задграничен пазар ли ще бъде? 
„Досега сме работили с Турция и Гърция, 
но продаваме предимно на българския 
пазар. И смятам, че така е правилно. Също 
така пазаруваме в България, опитваме се 
да подкрепяме родното производство. 
Всички знаем каква е ситуацията в Бълга-
рия – безработица. Добре е да се създават 
нови работни места и няма смисъл да ку-
пуваме отвън онова, което имаме у дома. 
Обичам си страната и я харесвам.” 

Коледен концерт в Българското посолство

На 30 ноември, в 
Българското посолство 
в Прага, се състоя 
Коледен концерт, който 
изнесе младото „Trio 
Appassionato” от България.

Концертът организираха Българ-
ското посолство и Българският 
културен институт, партньор бе-

ше Чешкото радио. В Огледалната зала 
на Посолството зазвучаха творби на Луд-
виг ван Бетховен, Георги Златев-Черкин 
и Бедржих Сметана. Присъстващите, с 
уводни думи поздрави Горяна Ленко-

ва, временно управляващ Българското 
посолство.

Коледното настроение внесоха не само 
творбите на големите композитори, но 
и изпълнителите – младото българско 
„Trio Appassionato”, абсолютен победител 
в тазгодишното 46-то издание на Между-
народния радиоконкурс за млади изпъл-
нители, “Concertino Praga”, организиран 
от Чешкото радио.

„Trio Appassionato” е основано през 
2009 г. под ръководството на Даниела 
Черпокова-Николаева, преподавател в 
Националното музикално училище „Лю-
бомир Пипков” в София. Негови членове 
са Росен Гамев (цигулка), Пенка Петкова 
(виолончело) и Йоана Ламбрева (пиано). 
И тримата са родени през 1994 г. От само-
то си създаване, изпълненията на триото 
са на високо равнище и печели конкурси 
в България и зад граница.

Росен Гамев нямаше възможност да 
присъства и за концерта мястото му зае 
Елица Янчева. 




