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      ДО 
      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ / УПРАВИТЕЛЯ / 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
 
 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
Във връзка с провеждане на Втората сесия на Междуправителствената българо-
узбекистанска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо 
сътрудничество в периода 2-6 април 2007 г., Българската търговско-промишлена 
палата организира бизнес делегация, която ще придружава Министъра на 
Регионалното развитие и благоустройството, г-н Асен Гагаузов. По време на 
посещението ще се проведе бизнес форум  съвместно с Търговско-промишлената 
палата на Узбекистан и официално откриване от страна на г-н Гагаузов.. 
 
Пакетна цена :  
 
1. При нощувка в хотел “Интерконтинентал” ***** -  1580 Eвро 
 Заб. Официалната делегация е настанена в х. Интерконтинентал 
 
2. При нощувка в х. Дедеман Силк Роуд   - 1300 Евро 
. 
Пакетната цена включва: 
Самолетен билет с Аерофлот – София-Москва-Ташкент и Ташкент-Москва-София, 
4 нощувки  
транспорт – летище-хотел-летище 
туристическа обиколка 
коктейл 
виза  
организационни разходи  
 
Сумата трябва да бъде преведена по сметките на БТПП във Евро или равно-
стойността в лева на касите на ул. Искър 9 или по банков път най-късно до 
16.03.2007 г. : БУЛБАНК, пл. Света Неделя 7 
BIC  код: BFTBBGSF 
Сметкa в лева: IBAN:  BG17  BFTB  7630  1000  3081  19 
Сметка в Евро: IBAN:  BG89  BFTB  7630  1200  3081  16 
 



Желаещите да вземат участие в делегацията, моля да изпратят попълнена 
регистрационна карта на е-mail: bcentre@bcci.bg  или на факс: 02 987 32 09 в срок 
до 13.03.2007 година. 
 
За повече информация: 
Бизнес център, БТПП  - Тел.: 98117 494. 
 
      С уважение, 
 
 
       Цветан Симеонов 
       Заместник председател 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАКЕТНА ЦEНА  -  2-6 април  2007 г.       Ташкент  ,   Узбекистан 
 
1 вариант       
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
самолетен билет      570 Евро   
хотел Интерконтинентал – 4 х 161Евро   644 Евро 
транспорт – летище – хотел-летище     50 Евро 
Туристическа обиколка     100 Евро 
кафе пауза           6 Евро 
коктейл         30 Евро 
виза           80 Евро 
организационни разходи     100 Евро 
       --------------------- 
        1580 Евро 
 
 
2 вариант 
самолетен билет      570 Евро 
хотел Дедеман Силк Роуд – 4 х 91 Евро   364 Евро 
транспорт – летище-хотел-летище      50 Евро 
обиколка       100 Евро 
кафе пауза            6 Евро 
коктейл          30 Евро 
виза             80 Евро 
организационни разходи     100 Евро 
       -------------------------- 
        1300 Евро  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, отбележете избрания от Вас вариант в Регистрационната 
карта. Ще бъде избран този вариант, който е посочен от повечето участници 
/делегацията не може да бъде разделена в два различни хотела/. За визата е 
необходима 1 бр. снимка. 
 
 
Области от интерес за Узбекистан: Минитехнологии в селското стопанство и 
хранително вкусовата промишленост – за консервиране на плодове, зеленчуци, 
преработка на месо и мляко; технологии за обработка на грозде и производство на 
вино и спиртни напитки; сътрудничество между винопроизводители, може да се 
направи щанд с български вина и коняк, мед и млечни продукти; селскостопанско 
машиностроене, резервни части за трактори и др.; производство на строителни 
материали; опита на български консултанти; банковата сфера; информационни 
технологии, телекомуникации и производство на софтуеър. 


