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В ТОЗИ БРОЙCCOMUNICAZIONI 

 СЪОБЩЕНИЯ / СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

 СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО – НОВИНИ 

 БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ / CV 

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / МИНАЛИ СЪБИТИЯ 

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ / ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

СЪОБЩЕНИЯ 

 
Италианската Търговска Камара в България издаде нова версия 
на наръчника “Инвестирай в България” 2013. Новото издание е 
разработено и публикувано от Камарата в сътрудничество с 
Държавна Агенция за Инвестиции и авторитетния  принос на 
Отдела за развитие на предприятията и международните 
въпроси на Министерството на икономическото развитие. 
 
Редактираното издание получи и приноса на Италианското 
Посолство в България. Италианският посланик в София, 
Н.Пр.Марко Контичели, твърдо подкрепи проекта за 
подновяване участието на Агенцията за насърчаване на бизнеса 
в чужбина и за интернационализацията на италианските фирми. 

 За пълната версия на наръчника, кликнете тук >>>… 
Изданието понастоящем в България се разпространява в престижни хотели и ресторанти, в Агенцията за насърчаване 
зад граница и интернационализация на италианските предприятия, в Италиански културен институт, в българското 
Президентство, министерства, общини и браншови организации, както и в посолството на Р.България в Рим. 
В тази връзка Италианска търговска камара в България желае да сподели със своите членове писмото на българския 
министър-председател след получаването на справочника “Investire in Bulgaria 2013”. кликнете тук >>>… 
В Италия новото издание в електронен вариант достигна до всички търговски камари, а в печатан вид бе раздадено 
на участниците в XIV Среща на главните секретари на Италианските търговски камари в чужбина, състояла се 
в Лигурия.  
 
"Инвестирай в България - 2013" е инструмент полезен за всички италиански предприемачи, които искат да разширят 
своя кръгозор и да се възползва от възможностите, предлагани от страната. Наръчникът може да се намери в 
България във всички ресторанти е хотели, в Агенцията за насърчаване интернационализирането на бизнеса, в 
Италианския културен институт и в общините и асоциациите в България. В Италия е разпространен в електронен 
вариант в системата на търговските камари. 
Можете да намерите наръчникът в електронен вариант кликнете тук >>>… иначе молим да се свържете с нас за 
получаване на версията на хартиен носител segretariogenerale@camcomit.bg e service@camcomit.bg – г-н Лъчезар 
Атанасов. 
 

НАКАТКО: 

 Кратък макроикономически анализ на страната, законодателство 

 Инвестиции и производство, данъци 

 Възможности за инвестиции в ключови сектори на държавната икономика 
 Специфика на управление на риска в България 

http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida_web?e=3271196/3711515
http://issuu.com/camcomitbg/docs/lettera-primo-ministro-it?e=3271196/3798293
http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida_web?e=3271196/3711515
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
mailto:service@camcomit.bg
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59-и КОНКУРС ЗА ЛОЯЛНОСТ КЪМ РАБОТАТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 
 

Търговско-промишлената камара на Тревизо обявява 59-и Конкурс за 
"НАГРАДА ЗА ЛОЯЛНОСТ КЪМ РАБОТАТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ", 
посветен на различни категории, включително "Тревизо работници и 
предприемачи”, които от двадесет години се отличават с дейността си в 
чужбина. Крайният срок за подаване на формулярите за кандидатстване е 30 
Август, 2013 г. 

 
За допълнителна информация относно изискванията и наградите, кликнете тук 
>>>……http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=931  

 
 

10-о издание на „ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ 2013” 
1-30 юни, в София и други градове в България  

 
Приключи десетото издание на „ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ 2013”, посветена на  
Made in Italy, организирана от Офисът в София на Агенция ИЧЕ, едновременно с 
други офиси на ИЧЕ по света, по време на Националния Празник на Република 
Италия, 2 юни. Тази вече традиционна поредица от инициативи има за цел да 
представи Италия, но и дава възможност да усетим стабилността на историческите 

връзки, отношенията на приятелство и сътрудничество, които свързват Италия и България. Достатъчно е да си спомним, в 
икономическата сфера, активното присъствие на около 800 фирми с италиански или смесен капитал, и стокообмена от 
3,5 милиарда евро, който утвърждава Италия като трети търговски партньор на България. 
 
Разнообразни са, както винаги, включените сектори: от характерните италиански кулинарни специалитети и вина до 
дизайна, от изкуството, историята и културата до проучванията, трансфера на технологии, до света на МСП и процеса на 
тяхната интернационализация. За да посетите сайта на Италианския Фестивал, кликнете тук >>>…. 
http://www.italianfestival.bg/2013/index_BG.php. 
 
Тази година отново участваха всички ангажирани с промоцията на Италия организации и предприятия, развиващи 
своята дейност на българска територия, които си взаимодействат за успеха на включените в календара на събитието 
прояви. 
 
В рубриката "Текущи събития" на този бюлетин, ще намерите събитията за тази седмица ,промоцирани от „Каза Сичилия” с 
подкрепата на Италианската търговска камара в България. 

Снимков материал от ИТАЛИАНСКИ ФЕКТИВАЛ  

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=931
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=931
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СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА В И С ЧУЖБИНА: XIV СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА  ИТАЛИАНСКИТЕ 
ТЪРГОВСКИ КАМАРИ В ЧУЖБИНА СЕ ЗАКРИ  НА  02 ЮЛИ 
29 юни-2 юли, Генуа 
XIV-то събрание на главните секретари от 78-те Италиански търговски Камари в чужбина се закри на 2 юли. 
Ежегодното събитие се организира от Асокамерестеро в сътрудничество с Унионкамере Лигурия и Италианските 
търговски камари на Генуа, Империя, Специя и Савона. Домакин на важното събитие, което бе удостоено с 
присъствието на повече от 140 делегати на италианските търговски камари, стана гр. Генуа, Лигурия. 

 На 29 и 30 юни главните секретари, разпределени по географски 
райони обсъдиха възможностите и начините за  сътрудничеството 
и разработването на стратегии за интернационализацията на 
италианските предприятия. Главните секретари обмениха добри 
практики и с други организации занимаващи се с промотирането 
на Италия. Централно място зае темата относно  предоставянето 
на специализирани услуги. 
Следващите дни бяха посветени на фирмите от Лигурия. 
Благодарение на усилията и на професионализма на персонала на 
Унионкамере Лигурия и Асокамерестеро, главните секретари на 
Италианските търговски камари, имаха възможността  да влязат в 
директен контакт с местните  производители от различни сектори 

на местната икономика (механика, корабостроенето, хранително-вкусовата промишленост, градинарството, 
логистиката и туризъм) и с институционални представители на регионалните сдружения и изложения. 

 
На 1 юли се проведе и семинар на тема: „Италия in&out: стратегии 
за интернационализация”, на който взеха участие представители 
на Министерството на икономическото развитие, Министерството 
на  външните работи, представители на регионите, Италианските 
камари в Италия и чужбина (съответно председателите на 
Унионкамере и Асокамерестеро), банковата система, 
конфедерации и национални и регионални асоциации. Семинарът 
завърши със заключителни думи на г-н Джузепе Триполи, 
началник отдел за предприемачество и международни въпроси на 
Министерство на икономическото развитие. 

 
Видео към семинара от 1 юли: кликнете тук >>>….. 
На 2 юли се проведоха двустранни срещи между предприемачи от Лигурия и 
представители на италианските търговски камари в чужбина. Унионкамере 
Лигурия предварително бяха организирали B2B срещи между фирмите и 
камарите. 
 Италианската търговска камара в България, проведе срещи с 16 фирми от 
Лигурия работещи в областта на агробизнеса, образованието и 
корабостроенето, които проявиха интерес относно възможностите за 
инвестиции и търговия в България. 
Бяха осъществени общо 992 двустранни срещи и бяха регистрирани 64 членове 
на италианските търговски камари в чужбина. 
 
Следващата среща на Италианските Търговски камари ще се проведе в Монца. 

 

http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=156


 

 

 

 

 
CamComit.Bg  -  Седмичен бюлетин 4 юли 2013 г. 
 

info@camcomit.bg  - www.camcomit.bg 
Membro dell ’Associazione delle  Camere di  Commercio Italiane all ’Estero  

Camera riconosciuta dal Governo italiano ai sensi  della  L .518/70  
www.assocamerestero. it  

СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

 
ОБЯВА ЗА РАБОТА 
 

 
Уважаеми членове и партньори, 

Уведомяваме Ви, че Италианското посолство в София публично обявява следната позиция:  
Административен асистент  в отдел  счетоводен архив 

 
Допълнителна информация може да получите от следния линк: 

http://www.ambsofia.esteri.it/Ambasciata_Sofia/Archivio_News/20130617_NEWS_CONCORSO.htm.   
 
 

СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО - НОВИНИ 
ТРИДЕСЕТ ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ИЗЛЯЗОХА НА ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ В РИМ. 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ИТАЛИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ В ЧУЖБИНА 
12 юни, Horti Sallustiani – пл.”Салустио”, Рим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Издание на „Италианско гостоприемство" – 2012 г.  VII Издание на „Италианско гостоприемство" - 2013 г. 

 
През 2012 г. наградата в  конкурса „ Марка за италианско гостоприемство” за Италия беше спечелена от Хотел „Tre 
Querce” в Камерано, Анкона.  А за италиански ресторант в чужбина  на първо място класира ресторант „San Pietro” в Ню 
Йорк. 
 
Кадри от награждаването: кликнете тук >>>….. http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php 
 
Крайният победител в Италия за издание 2013 г. е „Hotel Joli” в Палермо, като той триунфира над повече от тридесет 
финалисти (измежду които - хотели, ваканционни вили и ресторанти). А за италиански ресторант в чужбина първото 
място беше спечелено от ресторант  „Soffritto Italian Grill” в Нюарк - САЩ. Конкурсът традиционно бе организиран от 
Националния институт за туристически проучвания, Италия (ISNARТ)  с любезното сътрудничество на Италианските 
търговски камари. 
 

http://www.ambsofia.esteri.it/Ambasciata_Sofia/Archivio_News/20130617_NEWS_CONCORSO.htm.
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php
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Кадри от награждаването 2013 г.: кликнете тук >>>….. 
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php 
 
Наградата беше връчена от председателя на Национален 
институт за туристически проучвания, Италия ISNART, Маурицио 
Мадалони, заедно с председателя на Унионкамере, г-н Феручо 
Дарданело. Определянето на победителите се проведе в края на 
церемонията в гр.Рим, в хотел „Horti Sallustiani” на пл.Салустрио. 
На събитието присъстваха и г-н Масимо Браи министър на 
туризма , регионалните въпроси е спорта, и председателя на 
ENIT, г-н Пиерлуиджи Чели. 
 
 
 

Награждаване на Hotel Joli в Палермо (Директор 
Пиетро Силано) – победител в категория Италия 

Водещи на събитието бяха Барбара Киапини и Тинто от Радио 2 Декантер придружени от Мария Грация Кучинота. 
 
Наградите за отделните категории бяха връчени от специалните 
гости , г-н Томазо Танцили, генерален директор на Италианска 
търговска Камара в Рим г-н Ернесто Абона председател на Cantine 
dei Marchesi di Barolo, г-жа Джорджа Абелтино – Google Italia, г-н 
Марчело Мази директор на TG2, г-н Франческо Дивела 
производител на тестени изделия, г-н Антонио Капалдо, 
президент на винарна Feudi di San Gregorio и не на последно 
място г-жа Мария Грация Кучинота представител на Италия в 
света. 
 
За категория „ресторант пицария” победител е „Osteria di Sirolo”, 
Анкона, в категория „международна кухня„ спечели Hotel delle 
Colline di Muro Lucano, Потенца, в категория „гурме ресторант” 
спечели La Dogana di Portogruaro, Венеция и в категория „традиционни за региона ресторанти" спечели Fiorentino 
Sansepolcro - Арецо. 
 
Напомняме, че, за да се спечели наградата "Марка за Италианско Гостоприемство", галасуването бе извършено по 
интернет, директно от туристите посетили различните структури. 
Система, която се оказа успешен и събра положителните реакции на обществеността и туроператорите. 
 
„Марка Италианско гостоприемство „ е конкурс зародил се през 2005 година със сътрудничеството на Италианските 
търговски камари и INSART. Наградата и логото на „Марка за Италианско Гостоприемство” са ценна отправна точка за 
тези, които търсят качествено обслужване в Италия. Тази година инициативата да ISNART и на търговските камари 
привлече повече от осем хиляди участници от Италия и от чужбина. 
 
“Фокусирайки се върху качеството на съоръженията и туристически услуги чрез системата за сертифициране на 
търговските камари, се спомага и стимулира увеличаване броят на италианските и чуждестранни туристи през 
циалата година.” Това заяви председателят на ISNART, Маурицио Мадалони и добави: "Тази награда преди всичко е 
успех на цялата система  в Италия  и новият министър на туризма увери, че инициативата ще се превърне в 
стабилна отправна точка за насърчаване на „Made in Italy" и за изключителните  постижения на италианските 

http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php
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хотели и ресторанти  в чужбина. Според председателят на Унионкамере, Феручо Дарданело: „Качеството винаги е 
било отличителна черта на нашата култура.Структурите, които притежават сертификат „Италианско 
Гостоприемство” се превръщат в истински посланици на „Made in Italy” по света”. 
 

Пълният списък на победителите по категории е достъпна на следния линк: кликнете тук >>>……. 
 

 
Можете да намерите „Марка за Италианско гостоприемство”  в списание Viaggi del Gusto, което 
придружава пътниците на AirOne по време на техния полет. Това е друга инициатива на ISNART за 
да спомогне за опознаването на 6 500-те  структури в Италия и 1 200 те италиански ресторанти в 
света. 
 

VDG Magazine в електронен вариант: кликнете тук >>>….. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10Q ИТАЛИАНСКИ РЕЦЕПТИ ЗА IPHONE, IPAD И ANDROID  
 

По инициатива на Министерството на земеделието и горите и Унионкамере, ISNART реализира 
апликация „10q италиански рецепти”. Апликацията е  на разположение в iTunes и съдържа повече от 
1000 от най-известните италиански рецепти. Също така можете да разберете и кои са  най-добрите 
италиански ресторанти в света. В "Рецепти" можете бързо да намерите продукти,  начина на 
приготвяне, произход  и туристическа информация  относно дадена територия. 
Можете да изтеглите приложението от следния линк: кликнете тук >>>….  

 

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
* Ако желаете да публикувате оферта за продажба или търсите стоки и/или услуги в рубрика „търговски 
контакти" 
Свържете се с нас на следния адрес commerciale@camcomit.bg за да получите съответния формуляр insert database.  
 
Забележка: Уведомяваме, че интернет страницата на Италианска търговска камара в България в момента се обновява  
Заявленията за обяви ще бъдат включени в този раздел и ще бъдат обработвани в хронологичен ред. Публикуването на 
същите се извършва на всяко тримесечие в българката версия в раздел „Бизнес възможности”. 

 
* Желаете да получите повече информация за една или повече бизнес възможности? 
Пишете до camcomit@camcomit.bg като посочите номера на обявата. 
 

CV  

Екипът на Италианската Търговска Камара в България ви уведомява, че постъпи автобиография 
на „Senior Budget and Business Developer Manager” с повече от 20 години трудов стаж в Италия 
и в чужбина. Кандидатът умее да работи в мултикултурна среда, благодарение на опит 
натрупан в Северна Африка, Близкия изток, Арабския полуостров, Унгария, Турция, България и 
Албания. 

При интерес се свържете с ръководството на ИТКБ на следния адрес на електронна 
поща, segretariogenerale@camcomit.bg  
 
 

http://www.premiospitalita.it/rim/ita/edizioni_precedenti.php
http://issuu.com/vdgmagazine/docs/vdg_marzo_2013?e=3689759/1597904
https://itunes.apple.com/us/app/10qricette-italiane/id510911650?mt=8
mailto:commerciale@camcomit.bg
mailto:camcomit@camcomit.bg
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
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БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ 

СОФИЯ ПОЗДРАВЯВА РИМ. СТРАНАТА НА РОЗИТЕ НА ПЛОЩАД КАМПИДОЛИО 
21-22 септември, Рим 

 
На 21 и 22 Септември ще се проведе шестото издание на "София поздравява Рим - VI". 
Събитието е по инициатива на Българския културен институт в Рим, на италиано-
българската културна асоциация „Ла фениче” , на Италианската търговска камара в 
България с подкрепата на  Рим, Община София и Посолството на Република България в 
Италия.  Целта  е в рамките на културното събитие италианската публика да се 
запознае с  българската култура чрез музика, танци и изкуство. 
Събитието събира най-добрите български фолклорни традиции в сърцето на 
живописния площад Кампидолио в Рим  за да се подкрепи кандидатурата на град 
София за Европейска столица на културата през 2019 г. 

Входът е свободен до изчерпване на местата. 
 
За допълнителна информация: Български културен институт, тел: 06/3312704.  
Facebook: https://www.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura 
 

За допълнителна информация, кликнете тук >>>…..  

 
 
„МАРМОМАК” – МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА КАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
25-28 септември, Верона 
 

 От 25 към 28 септември 2013 ще се проведе  48-мото издание на  
Международнато изложение за мрамор – «Мармомак» 
48-мото Международно изложение за камък, дизайн и технологии, 
«Мармомак» е значително събитие, на което си дават среща участниците в 
каменната индустрия - от машините до инструменталните продукти, 
изпълнители, дизайнери и мениджъри. 
На «Мармомак» можете да се насладите на най-доброто от традицията и 
иновациите на национално и международно равнище и да разберате най-
новите тенденции в областта на камъка и дизайна. 
В миналогодишното издание - «Мармомак» 2012 участваха 1.431 

изложители, от които 57%  международни представители от 57 страни,  56. 903 посетители на площ от 73 458 м2.  
«Мармомак» 2013 ще  бъде обогатен с различни бизнес инициативи, конференции посветени на мрамора, на 
дизайна, курсове за обучение  и технически семинари. 
Тази година Италианската търговска камара в България, в партньорство с Италианската търговска камара в Румъния, 
ще присъстват на изложението с делегация от двама български потенциални купувачи, работещи в сектора на 
камъка и мрамора. 
 
Кликнете тук >>>…. за да посетите сайта на панаирното събитие. 
 
За допълнителна информация свържете се с Теодора Иванова, commerciale@camcomit.bg, tel. +359 2 8463281. 
 

 
 

https://www.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura
https://bg-bg.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura
http://www.marmomacc.it/
mailto:commerciale@camcomit.bg


 

 

 

 

 
CamComit.Bg  -  Седмичен бюлетин 4 юли 2013 г. 
 

info@camcomit.bg  - www.camcomit.bg 
Membro dell ’Associazione delle  Camere di  Commercio Italiane all ’Estero  

Camera riconosciuta dal Governo italiano ai sensi  della  L .518/70  
www.assocamerestero. it  

ECOMONDO 2013 – 17° МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ЕНЕРГИЯ ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
6-9 ноември, Панаир Римини 
 

От 6 до 9-ти ноември 2013 г. ще се проведе  17-и МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ЕНЕРГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ в Панар Римини. 
Това е най- важният салон за зелени технологии и нов стил на живот. Това е 
място за привилегирована среща между индустрията в околната среда, 
устойчивото развитие и потенциалните заинтересувани институционални и 
частни ползватели. Създават се условия за индивидуални срещи по 
насрещни интереси между фирми, изследователски центрове, университети 
от цяла Европа.  

 
Изложбените зали са посветени на сектори като: рециклиране и събиране на отпадъци, пречистване на водата и въздуха.  
Това издание ще се фокусира и върху иновациите и научните изследвания, и популяризиране на проекта за 
"Устойчиви градове".  
 
На събитието има посетители и изложители от цял свят. През 2012 участваха 84 351 посетители, а чужденците от  
предходната година са с  повече от 11  % . Участваха 1 200 фирми, в 16 зали, на  75 000 кв.м. площ. 
Италианската търговска камара в България е официален представител за България  на Панаир Римини и въз основа на 
споразумение за сътрудничество, в момента набира потенциални купувачи от следните сектори: оползотворяването и 
рециклиране на отпадъците и пречистване на водата. 
 
Българската делегация ще биде придружена от служител на Италианската търговска Камара,  в ролята на асистент за 
спомагане осъществяването на ползотворни бизнес срещи. 
 
Кликнете тук >>>…. за да посетите сайта на панаирното събитие. 
 
За допълнителна информация свържете се с  г-н Чавдар Горчев, camcomit@camcomit.bg, tel. +359 2 8463281. 

 
KEY ENERGY – МЕЖДУНАРОДЕН САЛОН ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И  
МОБИЛНОСТ 
6- 9 ноември Римини, Италия 

В периода 6 – 9 ноември 2013 г. в Римини, Италия ще се проведе 7-то 
издание на изложението KEY  ENERGY – Международен салон за устойчива 
енергия и мобилност, на който се разкрива идеалната възможност да се 
представи и опознае еволюцията на технологиите и на нормативите в 
сектора на енергията и устойчивото развитие.  
 
KEY  ENERGY е най-важното място за обмяна на идеи между предприемачи, 
институции и потребители по въпросите свързани с околната среда и 
устойчивото развитие. 
  
На  изложението са представени  сектори за производство на енергия от 

алтернативни източници (биомаса, слънчева енергия, вятър). Изложението е и info day относно законодателството и 
услугите насочени към еко - бизнеса. Дава се и възможността да се осъществят one to one срещи с национални и 
международни експерти. 

http://www.ecomondo.com/
mailto:camcomit@camcomit.bg
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Акцентът в това издание е върху темата "смарт градове и енергийна ефективност". Ще бъдат представени новаторски 
решения и ще бъде предоставена информация относно възможностите за финансова помощ.  Ще има и нова изложбена 
зала, наречена  "Key Wind", посветена  на вятърната енергия, където ще се представят основните производители в тази 
област. 
 
Посетителите са от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, металообработване, дървообработване, 
селско стопанство и строителство. 
 
Италианската търговска камара в България е официален представител за България  на Панаир Римини и въз основа на 
споразумение за сътрудничество, в момента набира потенциални купувачи от следните сектори:  земеделие и 
животновъдство и хранително-вкусовата промишленост.  
Те  са потенциални клиенти и за технологиите свързани с производството на биогаз и комбинирано производство на 
енергия. 
 
Кликнете тук >>>… за да посетите сайта на панаирното събитие. 
 
За допълнителна информация свържете се с Теодора Иванова, commerciale@camcomit.bg, tel. +359 2 8463281. 
 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ 
УМБЕРТО ЕКО ПО РАДИО ПЛОВДИВ 
26-30 юни, Пловдив 
 

Предаване изцяло посветено на големия италиански семиотик, философ и писател Умберто 
Еко се излъчи по Радио Пловдив на 26 юни, сряда, между 09.00 и 09.30 часа. Последваха две 
повторения: на 29.06.2013 г., събота, след новините в 10.00, и в неделя 30.06.2013 г., след 
новините в 22.00. Предаването за Еко е част от рубриката „Великите 
Европейци”.  
 
В същата рубрика, през юни беше излъчено и предаване изцяло 
посветено на големия италиански композитор  Джузепе Верди, по 
случай 200-та годишнината от неговото раждане. 
La puntata di юни è stata dedicata a Giuseppe VERDI in occasione del 
Bicentario della sua nascita. 
 
Честотите на Радио Пловдив са: FM 94.0 MHz – Пловдив и Пазарджик; 

FM 103.1 MHz – Смолян и Пампорово; FM 88.3 MHz – Панагюрище; FM 100.1 MHz – Велинград; FM 
100.6 MHz – Доспат. Целият аудио материал, както и текстовете, ще бъдат качени online на www.radioplovdiv.bg в 
рубриката „Великите Европейци”. 
 
За допълнителна информация относно всички инициативи на Италиански културен институт в София, кликнете тук 
>>>…… или се свържете директно с института на следните контакти: iicsofia@esteri.it , tel + 359 2 8170480.  
 

 
 
 
 
 

http://en.keyenergy.it/
mailto:commerciale@camcomit.bg
http://www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia
http://www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia
mailto:iicsofia@esteri.it
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ИЗЛОЖБА НА ИТАЛИАНСКИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ДИЗАЙНА - SOFIA DESIGN WEEK 
21-30 юни, Каза Сичилия 
 

От 21 до 30 юни „Каза Сичилия” организира изложба на фирми в областта на дизайна. 
Събитието се осъществи с подкрепата на Италианската търговска камара в България по 
време на Sofia Design Week. 
 

Многобройните посетители имаха възможността да разгледат и 
да оценят новите творения на най-реномираните италиански 
фирми, които са сред най-големите тясно специализирани 
производители на Апенинския полуостров. 
 
Иновативните художествени колекции от стъкло, метал и 
порцелан на изложбата бяха показателни за развитието на 
сферата, която работи за създаването и производството на 
артикули за обзавеждане на дома и по-специално на зоните 
баня и спа. 
 

Бяха представени Керамики Сантагостино и Фонтана Арте.  

Програмата на инициативата протече и чрез конгреси и семинари, обогатени от прожектиране на документални фирми, 

които показаха и интервюта с известните италиански дизайнери.  

 
REGIONAL CONFERENCE: TRANSPARENCY IN GOVERNMENT PROCUREMENT 
20 юни, Посолство на САЩ, София 
 
Четвъртък, 20 юни т.г., в дипломатическото представителство на САЩ се проведе регионалната среща на тема 
“Transparency in Governement Procurement – Прозрачност в обществените поръчки”, организирана от 
Американското посолство в София и Американската търговска камара, в което участие взеха и делегатите на 
Италианска търговска камара в България (Президент и Главен секретар). Това бе събитие, което е част от редица 
съвместни инициативи, насочени към подобряване на етиката в бизнеса и осигуряване на прозрачно управление на 
предприятията, което бе подкрепено от Агенция за обществени поръчки, подчинена този път на Министерство на 
икономиката и енергетиката. 
На срещата се събраха около 200 представители на българските институции и експерти от САЩ, България, 
Македония и Румъния, бизнесмени, членове на дипломатическия корпус и местни медии, които дадоха 
изключителен отзвук на събитието. 
 
Прозрачност, опростяване на рестриктивните процедури и 
стартиране на електронна платформа за обществените 
поръчки в България: това бяха основните теми, поставени на 
вниманието на присъстващите. Деловата част на срещата бе открита 
от вицепрезидента Американската камара Алекс Нестор, след него 
думата бе дадена на посланика на САЩ в България, Н.Пр. Марси 
Рийс, която благодари на присъстващите в залата македонска и 
румънска делегации и подчерта необходимостта от прозрачност, като 
основен фактор за публичността на обществените поръчки и водещ 
елемент на тази дейност. 
Изказването на министъра на околната среда и водите се фокусира върху ефективността на участието в търгове и 
необходимостта от подобряване на процедурите за участие. 
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Българския министър на икономиката и енергетиката постави акцент върху спешната необходимост от премахване 
на корупцията в сферата на обществените поръчки, считани един от най-важните възможности за достъп до 
финансови ресурси по време на финансова криза, като същевременно подсказа, че проблемът се крие в ОП 
"Конкурентоспособност", която бе силно критикувана от българските фирми, въпреки че бе разработена в пълно 
съответствие с изискванията на ЕС. В заключение министърът подчерта необходимостта от модернизиране на 
икономиката и производството чрез процес на опростяване на процедурите, за да се докаже, че "представителите 
на държавната администрация подкрепят българския бизнес." 
Последен се изказа Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране, който изрази съгласието си с 
преждеговорившите, добавяйки, че един реформаторски процес в България в областта на обществените поръчки би 
довел до равнопоставеност на участниците, особено в областта на строителството, и би допринесъл за създаване на 
нови работни места в малките и средни предприятия. 
 
След началната дискусия следваха различни тематични панели, свързани с темите на срещата, чиито презентации 
може да намерите като кликнете тук>>>….. 

 
 
КРЪГЛА МАСА: „НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРКОВЕ - възможности за сътрудничество между Италия и 
България в областта на научните изследвания, иновациите и технологичния трансфер” 
12 юни 2013 г., БАН, Заседателна зала, 09:00 ч. 
 

На 12 юни т.г. се състоя Кръгла маса на тема „Научни и 
технологични паркове - възможности за сътрудничество 
между Италия и България в областта на научните 
изследвания, иновациите и технологичния трансфер”, 
организирана от ИЧЕ – София с подкрепата на Италианска 
търговска камара в България. 
Преди откриване на работната част приветствие произнесе 
Н.Пр. Марко Контичели, посланик на Италия в България, 
който изтъкна значението на технологичното 
сътрудничество между Италия и България чрез обмен на 
добри практики, каквато е и целта на кръглата маса. 
Приветствия произнесе също и председателят на БАН, 
акад.Стефан Воденичаров, който пожела това да е 
началото на трайно сътрудничество с италианските 
партньори.  

 
 

 

 

 

 

 

След изказванията, подкрепени със съдържателни мултимедийни материали, подробности за които може да 
намерите на следния линк: кликнете тук >>>…. се проведе дискусия с участието на изпълнителния директор на 
София Тех Парк, Елица Панайотова, Алесандро Джари, председател на APSTI (Асоциация на италианските научни и 
технологични паркове), „Италиан Био Паркс”, координиран от Франческо Мария Сенаторе, и Регионалния 
технологичен клъстър по молекулярна биомедицина в Триест, представляван от инж.Габриеле Гати, относно 
разработването на форми на сътрудничество в подкрепа на растежа на Тех Парк София и на проекти за създаване на 
мрежа от технологични паркове в България. 
 

На снимката, отляво надясно: Н.Пр. Марко Контичели, 
посланик на Италия, г-н Паоло Кастаня и акад. Стефан 

Воденичаров 

На снимката: италиански и български лектори 

http://www.amcham.bg/news_content/13-06-21/transparency_and_e-platform_recommended_for_public_procurement_in_bulgaria.aspx
http://italianfestival.bg/2013/tavola.php
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На срещата, в която участваха 20 представители на академични 
институти в областта на биологията, физиката, химията, фармацията и 
делегатите на Италианска търговска камара в България (Президент и 
Главен секретар), бяха предложени интересни последващи проекти и 
отправени пожелания за провеждане и в бъдеще на такива форуми в 
Италия и България. 
 
За да видите фотоматериала, кликнете тук >>>…….. 
 
 
 
 

 
PACKOLOGY – Салон за технологии за опаковане 
11-14 юни – Панаир Римини 
 

На 14 юни приключи Packology, новата концепция за панаир-събитие, организиран от Ucima (Съюз на италианските 
производители на автоматични машини за опаковки и амбалаж) и Панаир Римини, на което тази година към 
изложението бе прикрепен богат календар от прояви, дейности, и партньорства с институции, изследователски 
институти и университети, национални и международни движения, развиващи дейност в областта на опаковките и 
амбалажа. 
Продължилото четири дни събитие бе домакин на близо 50 прояви подразделени в 11 тематични области, което 

приключи на 14 юни с живописна палитра от инициативи, обхващаща 
софтуера на опаковъчните машини, разработван от университетски 
изследователски центрове, провеждането на семинар посветен на 
изискванията за съответствие със стандартите на ЕС на този вид 
техника. По-късно се състоя и семинар на IIEA, академията за 
дистанционно обучение на Ucima, на който бяха анализирани 
конкретни случаи на обучение он-лайн, свързано с оказване на 
техническа помощ за пакетиращата индустрия. 
 
В Packology 2013 участва и групата от Болоня IMA, която изведе 
панаира отвъд рамките самия панаир чрез Webinar in streaming – 
едно събитие в събитието, разширяващо границите на панаира и 
броя на посетителите. Такъв бе духат, с който група IMA, световен 

лидер в проектирането и производството на автоматични машини за пакетиране на храни и лекарства, взе тази 
година участие в Packology. 
 
IMA Industries, марка на група IMA, специализирана в 
sпроектирането и производството на пакетиращи автомати за чай, 
кафе, напитки и сладкарски изделия, а така също и на хранителни 
продукти, козметични препарати и тоалетни принадлежности, 
участва в панаира с иновативен щанд, съставен от интерактивни 
екрани, в който осъществи директен стрийминг. По време на 
Webinar (предаване на живо по интернет), специалистите от IMA 
Industries представиха основните характеристики и предимствата на 
новите решения, представени на панаира, отговаряйки на въпроси 
на присъстващите. Предложението на IMA Industries превъплъти 

http://italianfestival.bg/2013/album_TR.php
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изцяло духа на Packology 2013, което е не само панаир, а истинско събитие, стимулиращо интерактивността и 
комуникацията между операторите. 
На тазгодишното издания на Packology участва и Италианска търговска камара в България, която въз основа на 
сключения договор за сътрудничество с Панаир Римини промотира инициативата на българска територия, като 
проведе търсене и подбор на местни потенциални купувачи в този сектор и придружи делегация от 4 фирми, които 
през дните, посветени на деловите контакти, проведоха общо 40 бизнес срещи. 
 
Довиждане до следващото издание през 2016! 

 
ЧЕТВЪРТИ И ПОСЛЕДЕН ЕТАП НА DOING BUSINESS – БИЗНЕС МИСИЯ В ИСТАНБУЛ 
5-7 юни, Истанбул  
 

В най-големия турски град се състоя четвърта и последна бизнес 
мисия по линия на проекта “Doing Business in the Balkans’Area & in 
Turkey” и в рамките на панаирната проява WIN - WORLD OF INDUSTRY 
– Международен панаир на индустрията, машиностроенето, 
металургията, която бе избрана като идеално място за повеждане 
на бизнес срещите между италиански фирми и стопански субекти от 
балканския регион. 
 
Както и при предишните мисии, и този път ИТК в Букурещ, София, 
Белград, Истанбул, Атина и Солун и на италианските търговски 
палати на Пескара, Варезе, Фрозиноне и Унионкамере Молизе, 
партньори по проекта, осъществиха етапите на привличане и подбор 

на италиански и чуждестранни фирми, а за някои от тях и придружаване на делегациите, събрани в изложбено 
пространство, предоставено от координатора на този етап на проекта, ИТК в Истанбул, където да споделят и 
обсъждат бъдещи сътрудничества и търговските споразумения. 
 
Четвъртък, 6 юни, започна с провеждане на церемонията по откриване 
на най-важната браншова панаирна проява в Турция и въвеждането на 
участващите фирми в района за провеждане на срещите B2B. Втората 
част от деня премина предимно с посещения на щандовете и срещи 
между италианските и чуждестранните фирми и турските изложители, 
със съдействието на триезичен преводач. 
 
Италианска търговска камара в България, в лицето на нейния главен 
секретар, придружи делегацията от 2 български фирми, подбрани със 
съдействието на съответната браншова асоциация, като им оказа 
съдействие при провеждане на бизнес срещите на щанда на ИТК в 
Истанбул и при турските изложители, като общо бяха осъществени 
общо 24 делови контакта. 
 
 
 
“Doing Business in the Balkans Area and in Turkey” е проект, включен в конкретен програмен фокус за 2012 г. на 
италианския Съвместен фонд за интернационализация на Унионкамере, отнасящ се за БАЛКАНИТЕ И 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ БАСЕЙН – един регион, към който Италианските търговски палати, Унионкамере и 

На снимката: представители на фирма  
„Струна” посещават щанд на турски 

 изложител 
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Министерство за икономическото развитие са развивали и продължават 
да развиват наситена дейност за насърчаване на бизнеса и на 
партньорството предвид нарастващия интерес на предприятията към 
региона. 
 
За допълнителна информация относно различните прояви, свързани с проекта, 
кликнете тук >>>…. или пишете на следните емайл адреси: 
segretariogenerale@camcomit.bg; camcomit@camcomit.bg. 
 
 
 

 
ITALIAN FOOD & WINE TASTING – ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ 2013 
6 юни, Концертна зала – Централен военен клуб - София, от 15:00 до 21:00 ч. 

 
Италиански вина вече от няколко години насам се утвърдиха 
на челно място сред най-големите международни конкуренти. 
Високо оценявани в България, както и всички хранителни 
специалитети и изобщо италианска кухня, италианските тихи и 
пенливи вина са добре позиционирани и имат допълнителни 
маржове за растеж на нашия пазар и възможности за 
допълнително развитие. 
Макар и недостатъчно голям по размер, българският пазар 
остава привлекателен и обещаващ, благодарение на своите 
местни традиции, които допринасят за все по-разширяващия 
се обхват на цените на качествени вина. 
 

Italian Food & Wine 2013 се състоя в Концертната зала на Централния военен клуб и регистрира широко присъствие 
на италиански фирми от хранително-вкусовата промишленост, 
които представиха своите най-добри продукти чрез дегустации, 
предлагани на присъстващите гости. 
Сред участниците в събитието, организирано от ИЧЕ София, 
отбелязваме фирма Ferreri Group, член на Италианска търговска 
камара в България, и нейния собственик Маурицио Ферери, член на 
Италианска асоциация на сомелиерите, който представи типични 
продукти от област Сицилия и богато разнообразие италиански 
вина. По този повод г-н Ферери даде интервю, което ви каним да 
видите на следния линк: кликнете тук 
>>>…….http://video.bgnes.com/view/41638 
Присъства и фирма Best Italian Quality, член на Италианска 
търговска камара в България, с изложение на италиански 
качествени продукти от област Пуля.              На снимката, Маурицио Ферери 

 
Фотоматериалът от събитието може да бъде видян на средния линк: кликнете тук >>>…… 

http://italianfestival.bg/2013/album_WT.php 

 
 
 
 

http://www.ccie4business.eu/index.php/en/
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
mailto:camcomit@camcomit.bg
http://video.bgnes.com/view/41638
http://video.bgnes.com/view/41638
http://italianfestival.bg/2013/album_WT.php
http://italianfestival.bg/2013/album_WT.php
http://italianfestival.bg/2013/album_WT.php
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„БЯЛО ДЕЙСТВИЕ” – ВЕРТИКАЛЕН ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ НА ИТАЛИАНСКАТА ФОРМАЦИЯ “IL POSTO” 
1 юни, 21:45-22:30 ч., Драматичен театър „Ст.Бъчваров” – Варна 

 
На 1 юни т.г. се проведе първата от поредица инициативи организирани 
от Италиански културен институт в София, чиято цел е да засилят 
културното сътрудничество между Италия и България и да заздравят 
познанията за „Белпаезе”; спектакълът БЯЛО ДЕЙСТВИЕ на 
италианската формация Il Posto/Danza Verticale с акомпанимент на 
живо от Марчело Кастели и неговия състав, който откри 21-я 
Международен театрален фестивал „Варненско лято” (1 – 12 юни 2013 
г.). Именно в този контекст се вписва „Вертикалният танц”, един 
уникален и иновативен спектакъл, съвместяващ всички танцови 

стилове. 
 
За допълнителна информация относно всички инициативи на Италианския културен институт в София кликнете тук 
>>>……http://www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia или се свържете директно с института на средните 
контакти: iicsofia@esteri.it , tel + 359 2 8170480.   

 
 
ЕКОФОРУМ И ИЗЛОЖБА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2013 
29-31 май, Интер Експо Център 

 
От 29 до 31 май 2013 г. В София се проведе „Екофорум за Югоизточна Европа” по въпросите на възобновяемите 
енергийни източници, обработката и унищожаването на отпадъци, екологични строителни системи и асансъори. 
Събитието бе определено от Филип Лъов, генерален директор на Европейската коми.сия по енергетика, „ключов 
център на енергетиката в Европа и платформа за обмен на нови идеи”. 
 
В изложбата участваха експерти, институции и бизнесмени от цял свят, като директните изложители наброяваха 148 
присъствия от 21 страни, сред които Китай, Германия, Русия, Великобритания и Италия. 
Салонът “Save the Planet”, фокусиран върху управлението на отпадъците, отчете 40% ръст на изложителите спрямо 
2012 г. Другите сектори също получиха положителни отзиви от публиката. Тези данни показват все по-големия 
интерес към тази проява и повишената чувствителност към въпросите на ВЕИ и устойчивото развитие от страна на 
институциите, общините и обикновените граждани. 
 
Общо бяха регистрирани 4 845 посетители – българи и чужденци от 39 различни националности като Япония, 
Индонезия, Саудитска Арабия и Кувейт. Професионалното ниво на посетителите също бе на висота – мениджърите 
бяха 52% от всички посетители, а 21% бяха на ниво експерти и консултанти. 
Специалистите от сектора бяха 234 от 24 страни от цял свят. 
 
Събитието имаше голяма медийна видимост на местно и международно ниво. На него бяха посветени рекламни 
кампании в 27 страни, проведени от над 245 национални и интернационални медии. 
Следващото издание, за което се очаква още по-голям наплив на посетители и изложители, ще се състои от 5 до 7 
март 2014 г. в Интер Експо Център - София. 

 
 
 
 
 

http://www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia
http://www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia
mailto:iicsofia@esteri.it
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TUTTOFOOD 2013 НАДМИНА ВСИЧКИ ОЧАКВАНИЯ 
22 май, Панаир Милано 
 

На 22 чай т.г. завърши третото издание на изложението TUTTOFOOD, 
Milano World Food Exhibition, организирано от Панаир Милано. 
Четирите дни на събитието регистрираха рекорден брой посетители 
– 50 210 сертифицирани професионални стопански субекти, с ръст 
от 40% на чуждестранните присъствия (от 122 държави) и от 20% 
на италианските. 
 
Първите отзиви от участващите 2000 изложители, заели 6 
павилиона и 120 хиляди кв.м. от „Фиерамилано”, са повече от 
положителни е са знак както за качеството на проявата като цяло, 
така и за високото ниво на присъстващите потенциални купувачи 
със силно чуждестранно участие. 
 

Ние сме първата италианска платформа в хранително-вкусовия сектор по брой на чуждестранните top buyer, 
а нашият нарастващ потенциал се изразява и на това издание с рекордните цифри, отнасящи се както за 
заетите площи (+15%), така и за изложителите (+11%) и посетителите (+25%) – отбелязва Енрико Пацали, 
изпълнителен директор на Панаир Милано. „Голямото задоволство на всички наши партньори, на изложителите 
и на посетителите потвърждава правилността на стратегическото ни виждане, с което изградихме 
TUTTOFOOD. Партньорството с Expo 2015 представлява и ще представлява за в бъдеще печеливша инвестиция, 
датиращо още от миналите издания и станало неразделна част на тази панаирна проява. Un’alleanza che 
culminerà con l’appuntamento del 2015 in cui TUTTOFOOD avrà la sua quinta edizione in contemporanea con l’avvio 
dell’Esposizione Universale”.   
  
Оказа се стратегически и начинът, по който Панаир Милано 
подбра участващите top buyer по света за да ги свърже с 
изложителите, пожелали да осъществят такъв контакт: Expo 
Matching Program – EMP, даде възможност за над 6 500 срещи с 
1143 top buyer от 80 страни. 
 
В Expo Matching Program между другото участваха и 4 
български фирми, подбрани и определени от Италианска 
търговска камара в България, официален представител на 
Панаир Милано за нашата страна, с които бяха проведени 
общо 60 бизнес срещи. 
 
С повече от 150 съпътстващи прояви, семинари и обучителни инициативи, TUTTOFOOD е мрежова платформа за 
обмен на познания, важна отправна точка за всички стопански субекти, желаещи да се развият професионално и да 
получават актуална информация за пазарните тенденции и новите продукти 

ДОВИЖДАНЕ ДО СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ! 
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“DOING BUSINESS IN THE BALKANS’ AREA & IN TURKEY”. ТРЕТИ ЕТАП - КРАГУЕВАЦ (СЪРБИЯ) 
13/15 май 2013 г., Крагуевац (Сърбия) 

От 13 до 15 май т.г. се проведе в KRAGUJEVAC Hotel събитието 
AutoCompoNet 2013 – най-важното панаирно събитие в областта на 
автомобилостроенето в Западните Балкани, което всяка година събира 
значителен брой производители на автомобилни части, представители 
на други промишлени предприятия за производство на автомобилно 
оборудване и аксесоари, на автомобилния клъстер от съседни страни и 
от ЕС. В рамките на тази проява на 14 май се състоя Meet the Buyer B2B, 
важен повод за установяване на контакт между изложители и 
доставчици на FIAT, както и на други автомобилни производители и 
многонационалните компании от сектора, а така също и за среща с 
участващите в проекта италиански предприятия. 

Това е третата бизнес мисия, в която след Арад и София италианските търговски камари в Балканите бяха 
ангажирани с подбор на участниците и организиране на бизнес срещи, за да бъдат предложени на участващите 
италиански фирми възможности да срещнат в Крагуевац предприятия от всяка присъстваща на събитието страна. 
Както и по повод предходните мисии, мрежата от партньорски ИТК по проекта извърши подбор на италианските 
МСП от сектор automotive и авточасти с цел оказване на съдействие при проникването в сръбския пазар и този на 
целия Балкански регион Общо проведените бизнес срещи между участващите италиански предприятия и 
чуждестранните фирми бе 100.  
 
“Doing Business in the Balkans Area and in Turkey” е проект, включен в 
конкретен програмен фокус за 2012 г. на италианския Съвместен 
фонд за интернационализация на Унионкамере, отнасящ се за 
БАЛ¬КАНИТЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ БАСЕЙН – един регион, към 
който Италианските търговски палати, Унионкамере и 
Министерство за икономическото развитие са развивали и 
продължават да развиват наситена дейност за насърчаване на 
бизнеса и на партньорството предвид нарастващия интерес на 
предприятията към региона. 
 
За допълнителна информация относно различните прояви, свързани с 
проекта, кликнете тук >>>…. или пишете на следните емайл адреси: segretariogenerale@camcomit.bg; 
camcomit@camcomit.bg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccie4business.eu/index.php/en/
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
mailto:camcomit@camcomit.bg
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ 
 
Италианска търговска камара в България с удоволствие представя на своите членове 
офертата на туристическа агенция “New Travels Agency”, София, бул.”В.Левски” №92, която 
предлага отстъпка от 7% за круйзите на Costa Crociere и от 5 % за самолетни билети и 
хотелски резервации.  
За допълнителна информация се свържете директно с агенцията на тел. +359 2 464 04 00/1/2. 

 
Италианска търговска камара в България с удоволствие ви кани да се насладите на най-
добите ястия от традиционната италианска кухня в ресторант Piazza Italia, София, 
бул.”Витоша” №13, като ползвате преференциални тарифи, договорени с Италианска 
търговска камара в България. Членовете на ИТКБ ползват отстъпка от 10% при представяне 
на Membership Card. 

 
Италианска търговска камара в България съобщава на членовете си, че могат да ползват 
договорени преференциални цени в GRAND HOTEL SOFIA 5*, София, ул.”Гурко” №1, при 
представяне на Membership Card. 

 
 

Италианска търговска камара в България има удоволствието да ви покани в ресторант 
“GARIBALDI”, Варна, бул.”Цар Освободител” №9, където може да получите 
преференциални цени, договорени от Италианска търговска камара в България. Членовете 
на ИТКБ ползват отстъпка от 10% при представяне на Membership Card 

 
Италианска търговска камара в България уведомява своите членове, че могат да ползват 
договорени преференциални цени в CITY HOTEL SOFIA 4* при представяне на Membership 
Card. Хотелът освен това кани своите гости във вътрешния ресторант LA VITA E’ BELLA, 
където всички членове на ИТКБ, при представяне на Membership Card, ще ползват отстъпка 
от 10% върху направената сметка. 

 

ДОГОВОРИ ЗА СЪТУДИЧЕСТВО И СПОРАЗУМЕНИЯ 
Италианска търговска камара в България сключи договор за сътрудничество с „Банка 
Пополаре ди Сондрио” в перспектива за партньорство в по-нататъшното развитие на 
деловите отношения между България и Италия и за подкрепа на предприятията клиенти на 
банковия институт в процеса им на интернационализация на българска територия. 
Сътрудничеството с „Банка Пополаре ди Сондрио” ще се изразява в предоставяне на 
специфични услуги, отговарящи на конкретните потребности на тези предприятия, и в 
организиране на бизнес мисии в България и Италия, както и на тематични дни, посветени на 
двете страни. 

 
През м.февруари т.г. Италианска търговска камара в България подписа важен протокол за 
сътрудничество с италианския Национален селскостопански институт, публичен орган на 
подчинение на Министерство на земеделието и горите, развиващ развойна, аналитична и 
прогнозна дейност в структурната и социално-икономическата сфера в областта на селското е 
горското стопанство и риболова. Спогодбата е в резултат на проявения интерес от страна на 
италианския публичен субект към България, където той желае да установи плодотворно 
сътрудничество с българските институции със съдействието на местната задгранична 
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италианска търговска камара чрез осъществяване на инициативи в подкрепа на 
селскостопанския сектор. 

 
През м.април т.г. директорът на Агенцията за насърчаване на МСП в България, Никола 
Стоянов, и Марко Монтеки, президент на Италианска търговска камара в България, 
подписаха протокол за сътрудничество. Целта е да се насърчават икономическите отношения 
между двете страни, стокообменът и инвестиционните инициативи, взаимодействието 
между малките и средни предприятия в България и Италия. Особено внимание бе обърнато 
на обмена на информация относно политиките и трансфера на най-добри практики и опит в 
областта на структурните фондове, както и на предложения, свързани с европейските 
проекти и в частност тези в сферата на научните изследвания, развойната дейност и 
иновациите. Двете институции обсъдиха и възможностите за сътрудничество по линия на 
насърчаване на МСП, като размяна на бизнес посещения, организиране на семинари, 
конференции, панаири и изложения. По време на срещата бе изтъкнато историческото 
сътрудничество между двете институции, което винаги е водело до отлични резултати. 
Първата бизнес мисия в рамките на този нов период на сътрудничество се проведе от 8 до 11 
април т.г. във Варезе. Виж Бизнес мисия във Варезе в раздел „Минали събития”. 

 
Италианска търговска камара в България сключи договор за сътрудничество с Българската 
асоциация на електротехниката и електрониката за разработване на съвместни инициативи 
в подкрепа на българските и италианските предприятия при осъществяване на 
партньорства win to win. Допълнителна информация може да намерите на посочения 
интернет сайт на БАЕЕ: www.bcee-bg.org.

 
 
Италианска търговска камара в България сключи договор за сътрудничество с Национална 
асоциация хотел, ресторант, кафетерия (ХОРЕКА) с цел разработване на съвместни 
инициативи за оказване на съдействие и подпомагане на български и италиански фирми за 
установяване на сътрудничество win to win. За повече информация може да посетите сайта 
на асоциацията: www.xopeka.com.  

 
Италианска търговска камара в България е официален представител на ПАНАИР МИЛАНО за 
нашата страна. Сътрудничеството с ИТКБ подпомага интернационализацията на проявите, 
организирани от Панаир Милано, като предлага на чуждестранните фирми възможност за 
осъществяване на срещи и контакти по време на изложенията и за индивидуални или 
колективни участия в панаирните прояви. 

 
Италианска търговска камара в България е официален представител на ПАНАИР РИМИНИ за 
нашата страна. Сътрудничеството с ИТКБ подпомага интернационализацията на проявите, 
организирани от Панаир Римини, като предлага на чуждестранните фирми възможност за 
осъществяване на срещи и контакти по време на изложенията и за индивидуални или 
колективни участия в панаирните прояви. 
 

 
Към Италианска търговска камара в България е активно информационно бюро Ca' Foscari in the 
WORLD, чиято основна цел е да насърчава интеграцията между университета и предприятията в 
чужбина чрез организиране на стажове и многообразни услуги за осъществяване на преки 
контакти между младите хора, университетската информационна система и бизнеса. 

http://www.bcee-bg.org/

