
ПРОТОКОЛ

от проведено Съвместно заседание на Областния съвет за развитие и Областния
обществен съвет към Областния управител на област Монтана по повод посещение на
китайска делегация от китайския град Джандзяган  на  област Монтана

Днес, 01.12.2014г. се проведе работна среща при следния дневен ред:

1. Представяне на област Монтана и нейните социално-икономически
характеристики.

2. Запознаване с провинция Джандзяган - Народна Република Китай.
3. Обсъждане на приоритетни за област Монтана проектни инциативи, както и

възможните насоки за търговско и икономическо сътрудничество с провинция
Джандзяган.

4. Други.

На срещата присъстваха членовете на Областния съвет за развитие и
Областния обществен съвет към Областния управител на област Монтана,
съгласно приложени към този протокол присъствени списъци,  както и
включените в състава на делегацията 14 души, предимно представители на
различни бизнес структури от Китай, придружени от свои колеги от Китайско –
Българската Търговско – Промишлена Палата.

В началото срещата откри г-н Ивайло Петров –  областен управител на
област Монтана като поздрави гостите с добре дошли в България и в област
Монтана.  Той каза още,  че днешната среща е едно добро начало за бъдещо
ползотворно сътрудничество с Република Китай, защото област Монтана е една
неоткрита зона за чуждестранните инвеститори. Г-н Петров каза още, че тази
среща се реализира благодарение на представителите на Китайско– Българската
Търговско – Промишлена Палата и с активното съдействие на г-жа Нина Петкова
– заместник – областен управител на област Монтана и даде думата на г-жа
Петкова да продължи по дневния ред.

Тя се обърна към всички присъстващи в залата като отново благодари,
поздрави гостите с добре дошли в област Монтана.  Г-жа Петкова каза,  че се
надява делегацията да остане удовлетворена от посещението си и че в хода на
днешната среща ще се намери правилната посока за развитие на двустранните
отношения като спомена, че първата крачка ще бъде да се коментира и подпише
Меморандум за сътрудничество между област Монтана и град Джандзяган. Тя
предлага да се премине към точка 1 от дневния ред.

След което думата взе г-н Хуанг Япинг – заместник кмет на град
Джандзяган като започна с поименното представяне на всеки от гостите на
чуждестранната делегация. Той каза още, че се радва и благодари за поканата
да посетят област Монтана като се надява да се побратимят град Джандзяган и
област Монтана.



 Г-н Япинг продължи с представянето на града като каза, че той се намира
в провинция Дзян Су, на около 100 км от град Шанхай и на 150-200 км от други
големи градове в Китай. Стана ясно, че град Джандзяган е пристанищен град с
БВП 35  хил.  долара на годишна база,  той продължи с това област Монтана и
град Джандзяган са близки като характеристики и се надява да се установят
добри отношения, които да продължат дълго време. Той покани присъстващите
да посетят града и като потенциални инвеститори, и като туристи.

След което думата взе г-н Ванг Хюижонг –  заместник директор на
Свободната зона на град Джандзяган, който направи някои допълнения към
описанието на града,  той е около 1  000  050  души,  удобен е за всякакъв вид
транспорт,  има доста добре развита икономика,  градът е на второ или трето
място в Китай по БВП на населението. Стана ясно, че градът е търговски център
на провинцията,  има добре развите образователна структура,  чист и красив за
живеене,  като се подчерта,  че не само в града,  но и в околните села е
изключително чисто.

Г-н Хюижонг продължи с това,  че в града има предприятия от САЩ,
Япония и други държави,  град Джандзяган е на трето място по чуждестранни
инвестиции в Китай като там живеят около 50 хил. чужденци, предимно азиатци.
Градът е с 8  хиляди годишна история,  85%  от населението е с висше
образование, г-н Хюижонг отново спомена добрите възможности за
сътрудничество в областта на икономиката, културния туризъм, след което
представи на вниманието на присъстващите тяхната презентация.

Заседанието продължи с презентацията, представяща социално-
икономическите и географски характеристики на област Монтана. След
представянето, гостите от Китай се поинтересуваха за възможностите за износ на
слънчоглед и жито,  както и въобще от износа на земеделска продукция.  По
време на дискусията народният представител г-н Борислав Великов отбележи, че
българското законодателство е съобразено с изискванията за защитена околна
среда от вредни емисии,  на което гостите от Китай отговориха,  че при тях
положението е идентично.

След представянето на презентацията на гостите от Китай, г-жа Петкова
се включи като отново предложи да се помисли за вариант за подготовка на
Меморандум за сътрудничество, който да се дооформи и от двете страни и да се
подпише. След което тя даде думата за въпроси от страна на китайските гости
към домакините.

От тяхно име думата взе г-н Ванг Хюижонг, който сподели, че техните
основни интереси са в областта на земеделието – интересуват се от износ на
мляко, слънчоглед, свинско, говеждо месо. В хода на разговора и двете страни се
споразумяха да се подготвят с въпроси и предложения, подходяща информация,
която да си разменят по-късно, след като добре се обмислят възможностите и от
двете страни.



Г-н Великов отново взе думата като каза, че за българската страта
интерес представлява възможността от създаването на джойнт венчър дружества
в сферата на преработвателната промишленост, тъй като поради отдалечеността
на Китай от България ще бъде трудно да се изнасят пресни плодове, зеленчуци и
месо, по-благоприятен вариант би било да се прави износ на консервирани
продукти и завърши изказването си с това, че българската страна би искала град
Джандзяган да инвестира в България. Г-н Петър Петров – заместник областен
управител на област Монтана се включи като каза, че област Монтана разполага
с 1 млн. декара  обработваема земеделска земя.

В края на срещата г-жа Нина Петкова отново обобщи, че ще се подготви
списък с подходящи проекти от област Монтана, за да се определят по-конкретно
насоките за бъдещо сътрудничество с Народна Република Китай.  В отговор на
това китайските гости за пореден път поканиха присъстващите да посетят Китай
като по този начин отново ще се направи крачка към търсенето на възможности
за бъдещи контакти и съвместни проекти.

С това заседанието приключи и беше закрито от г-н Ивайло Петров –
областен управител на област Монтана.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ                                       ПРОТОКОЛЧИК:
Областен управител на област Монтана       Галя Донова – гл.експ.в дир.АКРРДС
/П/                                                          /П/


