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Списък на участниците и техните интереси  

 
Nr. Company Participant Contacts Интереси Сфера на дейност  

1. 
 

ICC Lietuva 
 

Ms. Dalia 
Venslovaitė 
Projects Officer 
/ Coordinator of 
the Business 
Delegation 

Vokiečių st. 28/17, 
LT 01130 Vilnius 
Ph. +370 5 2121111 
Fax. +370 5 2122621 
info@tprl.lt 
www.tprl.lt 

Бихме желали да срещнем:   
 

- Представители на бизнес 
организации и държавни 
институции  

 
- Българска търговско-

промишлена палата 
 
Търсим заинтересовани страни за 
сътрудничество чрез споделяне на 
опит, насърчаване на 
международния бизнес и 
инвестиционния  системи 
 

Основните дейности на ICC Lithuania 
включват: утвърждаване на международни 
стандарти, правила и препоръки в Литва; 
организира семинари; подпомага 
чуждестранни бизнес делегации при 
посещенията им Литва; организира и 
съдейства на Литовски бизнес делагации 
при посещенията им в чужбина.  
 
Основните приоритети на ICC Lithuania 
включват: стимулира международната 
търговия, инвестиционен климат и пазарна 
икономика в Литва ; представлява 
интересите на своите членове пред 
държавните институции в Литва, 
чуждестранните пазари, международните 
организации; участва в изготвянето на 
правна рамка за икономиката в Литва; 
информира членовете си за дейностите на 
Международната търговска камара .  
 



Nr. Company Participant Contacts Интереси Сфера на дейност  
2. Nordia 

Baublys and 
Partenrs 

Mr. Kęstutis 
Švirinas 
Managing Partner 

Konstitucijos pr. 7,  
LT-09308 Vilnius, 
Lietuva  
Ph. +370 5 248 73 88 
Fax. +370 5 248 73 
89  
vilnius@nordia.lt 
www.nordia.lt  

Бихме желали да срещнем: 
  
- Председателя на Арбитражния 
съд към БТПП;  
-Президента на 
БТПП,зам.председател или главен 
секретар,  
 
-Представител на Министерство 
на правосъдието 
 
-Адвокатски кантори, 
специализиращи в арбитраж 

NORDIA е Скандинавска компания за 
търговско право, която предоставя услуги 
в сферата на бизнес право, съдебни 
спорове и арбитраж. 
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3.  Paroc Group Mr. Julius 

Meškauskas 
Building 
Insulation 
Division 
Area Director 

Savanorių pr. 124 
LT-03153 Vilnius, 
Lietuva 
Ph  : +370 5 2740 
000 
Fax : +370 5 2740 
003 
www.paroc.lt 
 

Бихме желали да срещнем: 
 

- Представители на фирми 
търгуващи със 
строителни материали; 

 
- Представители на 

държавни институции, 
занимаващи се с 
регулация, жилищно 
обновление и 
разрастване; 
Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството. 

 
Бихме желали да получим 
информация за икономическото 
развитие на страната, специално в 
сектора на строителството и 
развитието на недвижимите 
имоти; да срещнем главните 
играчи на пазара на строителни и 
изолационни материали. 
Определим потенциални райони 
за осъществяване на стратегията 
на Paroc за разширяване. 

PAROC е регистрирана търговска марка, 
собстеност на PAROC GROUP Oy Ab. 
Целият обхват от продукти на марката е 
разпространен в: Германия, Дания, 
Норвегия, Обединеното кралство, Швеция, 
Финландия, Исландия, Полша, 
Балтийските страни, Русия, Украйна и 
Беларус.  
Paroc е един от водещитепроизводители на 
изолационни материали в Европа с повече 
от 70годишен опит в развитието, 
производството и дистрибуцията на тези 
продукти. Предлага широк асортимент от 
продукти и решения: изолация на сгради, 
техническа изолация, панелни 
системи.Сред  важни те продукти са 
изолации срещу топлина,студ и шум, както 
и срещу огън.  
 
 

4. JCS Evli 
Securities 

Mr. Julijus 
Grigaliūnas 
Director 
Mr. Aidas 
Galubickas 
Chairman of the 
Board 

Jasinskio 16B, 
Vilnius 
Ph.+37052546720 
Fax: +3705 2546721 
E-mail: 
aidas.galubickas@evl
i.com 
 http://evli.com 

Бихме желали да срещнем: 
 

- Партньори и клиенти в 
сферата на 
инвестиционното 
банкиране 

 
Търсим потенциални 
възможности за инвестиции. 

Evli Securities, собственост на Evli's, 
доскоро позната като Suprema е най-
опитната Балтийска инвестицоанна банка 
предлагаща пълно корпоративно 
финансиране, брокерство и asset 
management услуги. Evli Securities има 
офиси в Естония, Литва и Латвия и филиал 
в Полша. 
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5. JCS Baltvesta Mr. Jonas Bielinįs 

Mr.Tomas 
Nausėda  
Mr. Jurgis 
Nausėda 

Konstitucijos pr. 7 
Vilnius LT-09308 
Lithuania 
Ph. +370 (5) 263 62 
35 
Fax.+370 (5) 272 83 
35 
www.baltvesta.lt 

 
Бихме желали да срещнем: 
 
- Кметът на гр. София   
 

 ‘Baltvesta’ е инвестиционно дружество 
чиито дейности включват преустройство и 
модернизация на фирми  и разработка на 
проекти. В момента ‘Baltvesta’ участва в 
управлението и развитието на Литовската 
фармацевтична продукция, рециклирането 
на метали и проекти в сферата на 
недвижимите имоти в Литва и Централна и 
Източна Европа. ‘Baltvesta’ има дъщерно 
дружество в България- ЕООД ‘Balcan 
Realties’. Тази фирма притежава повече от 
един хектара земя в София. 

6. JSC  HST 
Komunikacijo
s 

Mr 
Tomas Stankūnas 
Director  
Mr. Juozas 
Rupšys 
Business 
Manager 

Ašigalio g. 53-15, 
Kaunas 
Ph. +370 61544445 
Fax. +37037320868 
E-mail. 
info@greitaskreditas.
lt 
http://www.greitaskre
ditas.lt 
 

Бихме желали да срещнем: 
 

- Експерти и консултанти по 
финансово право 
 

Дейността на компанията включва бързо 
отпускане на кредити на физически лица. 
Те биха желали да получат отговор на 
следните въпроси: 

1. Може ли фирма основана в 
България да отпуска кредити/заеми 
на физически  лица? 

2. Може ли основателите на 
компанията да бъдат литовци?  

3. Кой може да предостави 
информация за достъп до длъжници 
и кой е отговорен за тях?  

4. Възможно ли е да получим данни за 
физическо лице, за неговият 
постоянен доход и статус на 
задълженията му. Какви са 
процедурите за достъп до такава 
информация?   

5. Друга информация касаеща 
отпускането на кредит на 
физически лица.  



Nr. Company Participant Contacts Интереси Сфера на дейност  
7. SC  "City 

Service" 
 

Mr. Žilvinas 
Lapinskas 
General Director 
Mr. Arvydas 
Jonkus 
Manager of the 
Projects 
on Development 
in New Markets 
 

Konstitucijos pr. 7, 
Vilnius 
Ph. + 370 5 239 49 
00, 
Fax. (+ 370 5) 239 48 
48 
info@cityservice.lt  
www.cityservice.lt 
 

Биха желали да срещнат:  
 

- Представители на 
Софийска община  за да 
разберат възможностите 
за сътрудничество и да 
получат информация 
какви са перспективите за 
съдействие.  

 

SC  "City Service" дейности включват: 
- Администрация на жилищни 

комплекси, блокове и сгради; 
дейности, насочени към 
поддържане на обектите и към 
осигуряване на тяхната употреба, в 
съответствие с обществените 
нужди;  

- Поддържане на техническите 
системи (вода, ток, отопление) на 
жилищните комплекси; 

-  Снабдяване с гориво 
- Други комунални услуги  

 


