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В ТОЗИ БРОЙCCOMUNICAZIONI 

� СЪОБЩЕНИЯ / СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ  

� СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО – НОВО 

� ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ/ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 

!    НА ФОКУС – СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  

� ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ /МИНАЛИ СЪБИТИЯ 

� ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ / ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

СЪОБЩЕНИЯ 

HOST - МЕЖДУНАРОДЕН САЛОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И ХОТЕЛИЕРСКА ИНДУСТРИЯ 
СВЕТОВЕН ЛИДЕР В СЕКТОР HO.RE.CA. И RETAIL 
18-22 октомври, Панаир Милано 

От 18 до 22 октомври Милано е столица на 
гостоприемството и retail. 
 
Нови продукти, нови идеи, нови услуги, нов 
бизнес - това са четирите основни елемента на 
HOST, международният салон за хотелиерска 
индустрия, с които, освен че е market placе, 
лидер в сектора, се позиционира и като 
безспорен trend setter в сферата и на 
ресторантьорството. Панаирът е посветен на 
всички професионалисти от сектора на  

хотелиерството и ресторантьорството, започвайки от производителите на машини, оборудване, съоръжения и 
полуготови продукти и стигайки до дистрибуторите, на местно и международни ниво. 
HOST е идеална възможност за представяне на нови продукти на потенциални и лоялни клиенти, позволява да 
наблюдавате конкуренцията отблизо, да намерите нови бизнес решения и да разработите многобройни възможности за 
търговските отношения. 
 
Събитието, простиращо се на площ от 100 000 кв.м, приветства хиляди посетители и изложители от цял свят. В 
предишното издание взеха участие 125 000 професионалисти и 1600 изложители, а присъствието на чуждите компании 
бе увеличено с 21 %.  
 
Цифрите на издание 2013 всъщност говорят съвсем недвусмислено: 12 павилиона с 100 000 нетни и 
сертифицирани квадратни метра изложбена площ, присъствие на над 1700 фирми (+5.5% с 350 нови участия) 
от 48 страни, от които 559 чуждестранни (+12%). Особено увеличение бележат изложителите от 
Обединеното кралство (+33,33%), Холандия (+27,78%), Испания (+20,75) и САЩ (+17,14%). А тази година има и 
11 нови страни, които отбелязват своя дебют на HOST: Бахрейн, Бразилия, Япония, Израел, Кения, Румъния, 
Сингапур, Словакия, Унгария, Венецуела и Виетнам. 
 
Изложителите ще срещнат 1500 hosted buyer и около 120 хиляди професионалисти посетители от цял свят. 
Мнозина от тях вече са програмирали своя наситен календар от срещи чрез софтуера EMP - Expo Matching Program, 
един дигитален дневник, създаден от Панаир Милано. Предоставена на разположение на потенциалните купувачи, 



 
 

 
 

 
CamComit.Bg  -  Седмичен бюлетин 21  октомври  2013 г. 
 

info@camcomit.bg - www. camcom it.bg 
Membro del l’Associazione delle  Camere di Commercio I tal iane all’Estero 

Camer a r iconosciuta dal Governo ital iano ai sensi della  L.518/70 
www.assocamerestero. it  

тази платформа за оптимизиране на бизнес срещите между изложители и посетители, до момента бе използвана за 
резервиране на повече от 25 хиляди срещи, 7000 от които вече са потвърдени. 
Изложителите и посетителите ще се срещнат в три макро сектора: Професионално ресторантьорство с хляб-паста-
пица; Бар и кафе машини с кафе-чай и сладолед-сладкарство; Обзавеждане и трапеза. 
 

За настоящото издание 2013, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) 
ще участва, в сътрудничество с Италианска търговска камара в България, в организиране на колективно участие на 
седем български предприятия, развиващи дейност в областта на професионалното кухненско оборудване, 
производството на обзавеждане за барове и ресторанти, софтуер за хотелиерството, производство на кафе и 
промишлена автоматизация. 

Българското участие в международния салон за професионално обслужване и хотелиерска индустрия се изразява и в 
презентация и дегустация на местни типични продукти и срещи на професионално ниво с контрагенти от сектора: 

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ „ДЕН НА БЪЛГАРИЯ” 
ПОНЕДЕЛНИК 21 ОКТОМВРИ 

от 13.00 до 14.30 ч. 
в Павилион 2 – Щанд Q32 

Събитието се организира от Италианска търговска камара в България и Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!! 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: НОВ ХОРИЗОНТ ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ 
14 октомври, Best Western Hotel, София 

 

 
 
 
 
 
 
 

Понеделник, 14 Октомври 2013 в Best Western Plus City Hotel в София се проведе международен семинар на тема 
"Европейски опит и социални предприятия: нов хоризонт за развитие и растеж", организиран от Италианска 
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търговска камара в България, като част от транснационалния проект “EASE&SEE - Project Enabling Actions for Social 
Enterprises in South East Europe“ финансиран по Европейската програма за Югоизточна Европа. 
 
На семинара, модериран от г-н Анселмо Капороси от Италианска търговска камара в България, взеха участие 
редица заинтересовани страни, имащи отношение със социалните предприятия, като на него присъстваха 
многобройни сдружения, фирми и браншови организации, изразили силен интерес към обсъжданите теми, 
включени в два тематични панела, последвани от индивидуални срещи с международни експерти. 
 
Приветствени думи при откриването на международния семинар е произнесе президентът на Италианска търговска 
камара в България, Марко Монтеки, който накратко представи проекта и значението на това, да бъде обърнато 
повече внимание на българска територия на темите, свързани със социалното предприятие. 
 
Първият панел на тема "Опит, примери и добри практики в областта на социалните предприятия в Европа" се 
фокусира върху представянето на различния опит и добри практики в областта на социалното предприемачество от 
страна на партньорите по проекта от Италия, г-н Федерико Де Роси, представляващ Община Венеция, водещ 
партньор на на проекта, словенските партньори - Агенция за регионално развитие на Северна Приморска зона, бяха 
представлявани от г-жа Грети Тодорович, а Австрия – от г-н Бертолд Шлайх от Око Service, важна реалност в света на 
социалното предприемачество. 
 
Вторият следобеден панел "Нови хоризонти за социални предприятия в България" бе открит с презентация на г-н 
Асенов, експерт от блгарското Министерство на труда и социалната политика, който запозна присъстващите с важни 
елементи от развитието на финансовите инструменти в подкрепа на социалното предприемачество , предоставяни 
в рамките на следващия програмен период (2014-2020 г.) по линия на структурните фондове в България, след което 
думата бе даден на г-жа Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди, която 
представи опита на специализираните предприятия от системата на НФРИ. 
 
В следобедните часове се проведе и интересна дискусия и за възможностите за финансово подпомагане, които ще 
бъдат предоставени в рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Същевременно се състояха и индивидуални 
срещи между отделните участници и представители на чуждестранните партньори, които дадоха съществен тласък 
на работата на семинара, като на тях взеха дейно участие всички присъстващи. 
 
Заключенията от семинара бяха накрая обобщени от г-н Анселмо Капороси, който посочи и следващите етапи на 
международния проект EASE & SEE, като покани социалните предприятия и организациите с нестопанска цел, 
присъстващи на семинара да вземат активно участие в бъдещите дейности и заостри вниманието към 
необходимостта социалните предприятия да отговорят адекватно на новите потребности, заради намаляването на 
финансовите средства, предоставяни от правителствата, и необходимостта от развитието - както е предвидено от 
редица европейски препоръки – на устойчиви пазарни модели. 
 
Вижте репортажа, излъчен по БНТ: 
http://bnt.bg/bg/news/view/109751/novi_idei_za_razvitie_na_socialnoto_predpriemachestvo, който може да бъде 
видян и на интернет страницата на ИТКБ http://camcomit.bg/?page_id=6669 - Раздел събития и семинари. 
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА НАРЪЧНИКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ 
Покана за участие 
 
Италианската Търговска Камара в България ви уведомява, че 
предстои осъвременяване на бизнес ръководството “INVESTIRE IN 
BULGARIA – 2013“, отпечатано за първи път през м.март 2013 г. и 
чието второ редактирано издание бе публикувано на 7 юни т.г. 
 
Тази издателска инициатива пожъна голям успех, като достигна до 
голям брой читатели както на хартиен носител, така в електронен 
формат: 
 

• 78 италиански търговски камари по света,  

• 105 национални италиански търговски палати,  

• 19 регионални съюза на италианските търговски палати,  

• 135 обособени звена за управление на промоционални инициативи и инфраструктури,  

• 9 регионални центрове за задгранична дейност,  

• 39 смесени италиански търговски камари с чуждестранно участие, 

• италиански панаири и сдружения (при XIV среща на главните секретари в Генуа) 

• най-престижните хотелски вериги в София 

• сертифицирани италиански ресторанти в столицата на България 

• офисите на Агенция за насърчаване зад граница и интернационализация на италианските предприятия, в 
Италиански културен институт 

• Президентство на Република България, министерства, общини и браншови асоциации, полство на 
Р.България в Рим. 

 
Всички, които проявяват интерес за участие в публикацията с предоставяне на полезна информация за 
италианските предприемачи и за закупуване на рекламно пространство, могат да се свържат с 
отговорника и главен редактор, г-н Лъчезар Атанасов (service@camcomit.bg) и с главния секретар на ИТКБ 
(segertariogenerale@camcomit.bg). 
 
 

“INVESTIRE IN BULGARIA -2013” 
един полезен и практичен инструмент за всички италиански предприемачи 

желаещи да разширят своите хоризонти,да се запознаят и да използват възможностите за 
инвестиции, предлагани от България 

 
Нов издателски продукт на хартиен носител, разработен и публикуван от Италианската Търговска Камара в 
България 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 от м.юни получи и подкрепата на Италианското Посолство в България с предисловие на 
италианския посланик в София, Н.Пр.Марко Контичели, който твърдо застана зад проекта, подновеното участие 
на Агенцията за насърчаване на бизнеса в чужбина и за интернационализация на италианските предприятия и на 
наскоро започнали дейността си в страната италиански фирми. 
 

За да прочетете наръчника в електронен формат кликнете тук >>>  
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XII ИЗДАНИЕ „INTERFOOD AND DRINK” – Международно специализирано изложение за храни, напитки, опаковки, 
оборудване и технологии 
6-9 ноември, Интер Експо Център (София) 

 
INTERFOOD & DRINK се утвърждава като едно от най-големите „пространства за 
възможности и диалог” за бизнесмените и фирмите от хранително-вкусовата 
промишленост на национално ниво и в макрорегиона на Югоизточна Европа, 
където чуждестранни и български фирми имат възможност да се запознаят с 
последните новости в областта на храните, напитките, опаковките, оборудването и 
технологиите, свързани със сектора, чрез своите изложбени площи и зоните, 
предназначени за бизнес срещи за установяване на нови делови контакти и 
консолидиране на споразумения за партньорство. 
 
България предлага възможности за комплексно развитие на хранително-вкусовия и 
селскостопанския сектор със своите уникални природни условия, които са 
благоприятни за отглеждане на голямо разнообразие от култури, плодове и 
зеленчуци, на територия, състояща се от 50% земеделски земи, с много високо 
качеството на биологични продукти (забрана на ГМО), наличие на утвърдени 
производители и традиции и хармонизирано с европейското законодателство. 
Освен това страната е сред първите осем страни-членки на Европейския съюз по ръст на доходността от земеделие, 
което я прави привлекателна и за чуждестранните инвестиции. 
 
Италианска търговска камара в България в сътрудничество с Агенция за пoдпомагане и интернационализация на 
италианските предприятия в чужбина - ИЧЕ София и Каза Сицилия България, ще участва и тази година в 12-то издание 
на INTERFOOD & DRINK, което ще се проведе от 6 до 9 ноември 2013 г. в „Интер 
Експо Център” - София, като ще координира и организира участието на 
италиански предприятия и организации в една зона, наречена „SPAZIO ITALIA”, 
която ще се намира на място с осигурена максимална видимост. 
 
Както и в предишните издания, Италианска търговска камара в България отново 
предлага “ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИТАЛИАНСКИЯ ВКУС – Стил, култура и традиция 
на трапезата”, една „гурме” зона за съвместна промоция на типични регионални 
хранителни продукти, свързани с най-добрата италианска кулинарна традиция. 
Предвидена е богата палитра от съпътстващи събития в Зала 4 на изложението Interfood & Drink и специално 
пространство с професионално кухненско оборудване, предоставено на разположение от ИТКБ съвместно с 
организатора „Булгарреклама”. 
 

SAVE THE DATE! 
 
За допълнителна информация относно условията за участие в изложбената зона “SPAZIO ITALIA”, може да се свържете с 

референта за проекта Теодора Иванова, commerciale@camcomit.bg , tel +359 846 32 80. 

 

Ако възнамерявате да предложите инициативи за промоция на италиански кулинарни и винарски специалитети в 
рамките на „Лаборатория за италиански вкус”, свържете се с Роза Кузмано, segretariogenerale@camcomit.bg и Таня 
Траянова, info@camcomit.bg, tel +359 846 32 80.  
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19-и КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР 2013 
1 декември, Интер Експо Център София – Цариградско шосе № 147 

 
Тази година отново ще се проведе обичайната среща със солидарността – Благотворителният базар, организиран от 
International Women’s Club (IWC), ще се състои на 1 декември 2013 г. в Интер Експо Център – София (Цариградско 
шоссе № 147).  
 
Това е важно благотворително събитие, отворено за участие на международната 
общност в България, което има за цел да подкрепя нуждите на групите в неравностойно 
положение в страната, на базата на парични дарения, продукти или услуги на 
предприятията или на физически лица. В този контекст, ние взехме инициативата за 
формиране на комитет, състоящ се от италиански жени, които живеят в София, да се 
създаде пространство, посветено на Италия по време на събитието. Продуктите, които 
ще бъдат изложени в италианския щанд ще се продават на обществеността и приходите 
ще бъдат дарени за благотворителност от страна на IWC.  
 
Всеки, който желае да спонсорира тази благотворителна инициатива, може да се свърже с организационния 
комитет на следните телефони за контакт: 
Силвана Абаняле silva.aba@hotmail.it мобилен тел. 0888068028 
Памела Дела Тофола pdellatoffola@hotmail.it мобилен тел. 0898466066 
Ана Гацола annagazzola4@gmail.com мобилен тел. 0884299701 
Рита Клаудел ritaclaudel@gmail.com мобилен тел. 0878196642 
 
Каним да се свържат с нас дори и тези, които желаят да участват като доброволци в Щанд Италия, неделя, 01 
декември ИЕК. Благодарим ви за вниманието, което ще отделите на за този проект... очакваме ви! Кликнете тук 
>>> и посетете нашия сайт!!! 
 
Организационен комитет Stand Italia 
Charity Bazaar 2013 

СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

 
Добре дошли от все сърце! 
Италианска търговска камара в България приветства с добре дошъл своя нов член: 

 
АЛИТАЛИЯ, основната италианска авиокомпания и най-голямата група 
за превоз на пътници в Италия, е сред водещите европейски 
авиопревозвачи. 
www.alitalia.it  

 

СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО - НОВИНИ 

СТАРТИРА НОВОТО ИЗДАНИЕ НА „МАРКА ЗА ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО – ИТАЛИАНСКИ РЕСТОПАНТИ ПО 
СВЕТА – 2013” 

Осъществено от Унионкамере в сътрудничество с FIPE - Италианска федерация на предприятията за обществени 
услуги - и оперативна подкрепа на ISNART - Национален институт за туристически изследвания - марката 
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"Италианско гостоприемство - италиански ресторанти по света” достигна четвъртото си издание, след като в 
предишните три сертифицира над 1000 структури на италианското ресторантьорство в чужбина (включително 14 

сертифицирани италиански ресторанти в България), и след като бе награден 
победителят на 12 юни в Рим (виж съответната статия). 

Тези над 1000 италиански ресторанти по света, определени въз основа на 
документалния преглед на кандидатурите, проведен от Комисията за оценка (орган 

с техническа насоченост, състоящ се от експерти - представители на основните участващи институции и 
организации), са гаранти за стандартите за качество на италианските продукти в света и автентичността на 
типичните марки (ЗНП/ЗГУ).  

Следва да се отбележи, че това признание се основава на опита, натрупан от ISNART в Италия при създаването през 
1997 г. на италианската марка за качество, чиято цел е да допринесе за развитие на качеството на обслужване, като 
дава допълнителна гаранция за потребителите. 

В съответствие с целите, постигнати през предходните години и с много положителни резултати на българска 
територия, свикнали с вече известното планиране, довело 
българският потребител по различни поводи да разкрие 
интереса си към "задълбочаване" на познанията си за 
италианския вкус и качество на продуктите, Италианска 
търговска камара в България, след одобрение на 
Изпълнителния комитет на „Унионкамере”, през текущата и 
следващата година отново ще допринесе за осъществяване на 
дейностите, свързани с популяризиране и увеличаване броя на 
новите италиански ресторанти, за поддържане на мрежата, за 
нови форми на потребителска лоялност към тези ресторанти и 
включването на съпътстващи продукти в допълнение към кулинарните, за осъществяване на дейности по 
разпространение на темите за защита на типичността и увеличаването на силно въздействащите комуникационни и 
маркетингови кампании. 
 
Всичко това за да допринесем, съвместно със системата на италианските камари в чужбина, развила проекта в 52 
страни по света, за създаването на действена мрежа от стопански субекти, като тази на посланиците на Made in Italy 
зад граница. 
 
За допълнителна информация се свържете с ръководството на ИТКБ, segretariogenerale@camcomit.bg, tel. +359 846 32 80. 

 
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 

 
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 >>>…..  

 
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 
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Националния институт за туристически проучвания, Италия (ISNARТ) с любезното сътрудничество на Италианските 
търговски камари. 
 
Кадри от награждаването 2013 г.: кликнете тук >>>…..  
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. 
 
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 

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 >>>….. 
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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 >>>….  

 

НА ФОКУС – СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА: „ТУРИЗЪМ И ДОСТЪПНОСТ 
ЗА ВСИЧКИ” – ПРОЕКТ, УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН ИЗВЪН СЕЗОНА В 
ЕВРОПА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ПЪТУВАТ 
 

Срок: 22 октомври 2013 г. 17:00:00 (брюкселско време). 
Райони, допустими за плащания: 28 страни членки на ЕС 
Допустими организации: национални администрации, търговски асоциации, браншови сдружения, търговски 
камари, обучаващи институции, местни власти, частни организации, обществени органи, регионални органи, 
фирми, неправителствени организации, с нестопанска цел, специализирани предприятия, международни 
организации, професионални организации, социални партньори и юридически лица, публични администрации, 
университети. 

Цели: 
• Улесняване адаптирането на туристически продукти и услуги към нуждите на хората със специални 
потребности за достъпност; 
• Насърчаване на равните възможности и социалното включване на хората със специални потребности за 
достъпност; 
• Подобряване на уменията и обучението, свързани с достъпността в туризма; 
• Улесняване интегрирането на достъпност във всички сегменти на туристическия сектор; 
• Насърчаване, търговска реализация и разпространяване на най-добрите практики в областта на достъпния 
туризъм; 
• Предоставяне на подходящо съдействие и насоки за малки и средни предприятия; 
• Подобряване на качеството и разнообразяване на предлагането на възможности за достъпен туризъм в 
Европа. 

Действия: настоящата покана за участие е свързана със съфинансиране на предложения за проектиране, 
изпълнение, промоция и маркетинг на достъпни туристически маршрути, за да могат туристите със специални 
потребности за достъпност да се насладят пълноценно на вълнуващи и разнообразни туристически преживявания, 
със справедливо съотношение цена-качество. 

Предложенията следва да определят туристически фирми, които вече предоставят услуги за достъпен туризъм с 
признато качество за посетители със специални потребности. Във фазата на проектирането, тези услуги ще бъдат 
комбинирани, за да предостави пълен туристически пакет, обхващащ различните аспекти на пътуването 
(информация, резервация, настаняване, местен транспорт, заведенията за хранене, развлечения, културни 
забележителности, излети сред природа таи др.). 
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Нови услуги и продукти могат да бъдат добавени към тези "пакети", или да бъдат разширени съществуващите 
продукти и услуги. В етапа на изпълнение, специално внимание ще бъде отделено на обучението на персонала, 
осигуряване на подходящи умения и разпространение на инструменти за ориентация/подкрепа, за гарантиране на 
високо ниво на достъпност и качество. 
 
Бюджет: Общият бюджет на процедурата възлиза на 950 000,00 евро; стойността на максималното финансиране от 
ЕС за проект е 125 000,00 евро. Максималното ниво на финансова помощ е до 75% от стойността на проекта. 
Максимална продължителност на проекта: 18 месеца. 
Партньорство: участниците в процедурата трябва да се организират в партньорства с поне 4 МСП, извършващи 
дейност в областта на туризма. Поне 1 от участниците трябва да бъде: 

 министерство, отговарящо за туризма и/или регионалното развитие или всяка друга област, която е 
свързана с предмета на предложението, или; 

 национална организация по туризъм отговаряща за популяризирането на националния туризъм, при 
условие, че притежава писмо от министерството, в което същата е посочена като организация, изпълняваща 
проекта от името на министерството, или 

 местна или регионална публична администрация; 
 мрежа или асоциация на правителствени регионални или местни публични органи. 
 за други категории участници,.виж  стр. 15 от известието. 

 
Заявлението по настоящата покана е САМО ЕЛЕКТРОННО, чрез системата Commission's Electronic Submission 
Services на следния интернет адрес: entr-cfp-13102-ACCESS-ROUTES@ec.europa.eu  
 
Свързани линкове: сайт на Европейската комисия, ГД предприятия и индустрия 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – FP7 - FP7 "Капацитет" - Изследователски инфраструктури - 
Действия за подкрепа на политиката за развитие, включително на международното сътрудничество, за 
електронните инфраструктури 
GUCE C253/21 от 03.09.2013 г. 
Референтна програма: VII Рамкова програма 
Срок: 03.12.2013 г. 17:00:00 (брюкселско време). 

Райони, допустими за плащания: 28 страни членки на ЕС; асоциирани страни (Албания, Босна и Херцеговина, 
Фарьорски острови, Македония, Исландия, Израел, Лихтенщайн, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сърбия, 
Швейцария, Турция); СПМС - ICPC (виж списъка на ICPC в приложение 1 
към работна програма "Капацитети").  

 
Допустими лица: Изследователски центрове, предприятия, физически 
лица, юридически лица и университети. 
 
Цел: Целта е да се подобри ефективността и съгласуваността на 
националните и общностните политики за научни изследвания и 
международно сътрудничество в областта на изследователските 
инфраструктури. Предложенията имат за цел да осигури политическа 
подкрепа за цифрова инфраструктура, в една от следните области: 

 Обединяване на инициативите и заинтересованите страни на национално и общоевропейско ниво в 
областта на електронните инфраструктури и тези за научни изследвания (в частност IRG и ESFRI), за да се 
отговори по-добре на потребностите, свързани с изследователска инфраструктура чрез предоставяне на 
електронни инфраструктури; 
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 Тестване осъществимостта на европейска мрежа от експертни центрове HPC (High Performance Computing) 
предоставяне на услуги на индустрията и по-специално на малките и средни предприятия; 

 Активизиране ролята и участието, съвместно със заинтересованите страни, в инфраструктурни инициативи, 
свързани с глобални данни, по-специално тези на Research Data Alliance - RDA; 

 Осъществяване на план за действие за разширяване на разпределението на инфраструктурата, за да се 
улесни участието на гражданите във всички фази на процеса на научно развитие, включително 
определянето на целите на изследванията. 

 
Действия: „Подкрепящите дейности” могат да обхващат следните примерни дейности: мониторинг и оценка, 
конференции, семинари, работни срещи, работни или експертни групи; проучвания, мониторинг, разработване на 
стратегии; научни награди и състезания на високо ниво, оперативната подкрепа, достъп и разпространение на 
данни, информация и комуникация; управленски дейности; дейности, свързани с конкретни услуги, свързани с 
научноизследователски инфраструктури, като многонационален достъп; подготвителна техническа работа, 
включително прединвестиционни проучвания за развитие на нова инфраструктура; принос за изграждане на нова 
инфраструктура, както и сътрудничество с други европейски програми за научни изследвания 
Финансиране: Общият бюджет възлиза на 2 500 000,00 евро. Съфинансирането от ЕК ще бъде равно на 100% от 
общите допустими разходи по проекта. 
 
Полезна информация: Настоящото обявление обхваща участието на поне едно юридическо лице (физическо или 
юридическо лице). Всяко предложение трябва да обхваща само една от четирите области, описани по-горе. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 03 декември 2013 г. 
 
Заявлението по настоящата покана е САМО ЕЛЕКТРОННО, чрез системата Commission's Electronic Submission 
Services на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home. 
 
Свързани линкове: сайт на Европейската комисия, ГД Научни изследвания и иновации  

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 service@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”. 

* За допълнителна информация относно публикуваните бизнес възможности 

Пишете на service@camcomit.bg като посочите референтния код на обявата. 

 

CV 

Италианска търговска камара в България ви уведомява, че постъпи профил на г-жа Диана 
Каваклийска. 
Диана Каваклийска дълги години живее в Рим, където учи и работи като преподавател по 
съвременно движение и спортни дисциплини към различни публични и частни структури, 
като класически лицей „Мамели”, театрална школа „Гропиус”, фитнес центрове „Gala 
Nuoto”, "Young Style", "Maco" и други. Участвала в майсторски класове и редица 
стажантски програми в цяла Италия. Притежава диплома за инструктор от Италианската 
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федерация по фитнес и Висшата школа по сценични изкуства във Флоренция. В София сътрудничи с Атлетик Фитнес, 
където преподава пилатес, тотал боди трейнинг и други техники. 
Предлага услугите си като треньор или ръководител на фитнес курсове само за италианци, живеещи в София. 
» За допълнителна информация се свържете с ръководството на ИТКБ. 

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ 

“CIBO E... DINTORNI” МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНИСТ В САЛЕРНО 

4 - 9 ноември Гранд Хотел Салерно 
Вкус, аромат и традиция: това са трите думи, които  характеризират “CIBO E..... 
DINTORNI”. Meждународният панаир за хранително вкусова промишленост ще се 
проведе  в Салерно от 4 до 9 ноември 2013 
12-то издание на панаира посветен на еногастрономията е важна отправна точка за 
значими купувачи и е събитие, което не трябва да се пропуска от малките и средни 
производители, от отрасъл  „Селско стопанство”, които искат да достигнат нови 
национални и международни пазари. 
Събитието предлага разнообразие от дейности, техническата част със сесии и работни 
срещи е насочена към професионалистите от сектора а изложбената част е посветена  на 
посетителите. 
„CIBO E... DINTORNI” цели да подкрепи интернационализацията на  фирмите и да даде 

ефективен достъп до реалните и потенциални клиенти. През 2012 бяха осъществени 800 бизнес срещи. 

 

Кликнете тук >>>…. за да посетите сайта на панаирното събитие. 

Благодарение на Италианската търговска камара в България, през 2013 г. ще участва и  българска делегация в 
техническите сесии и работните срещи. 

За допълнителна информация свържете се с  г-н Чавдар Горчев, camcomit@camcomit.bg, tel. 02 8463281. 

 
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 Панаир 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. 
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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. 02 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. 
 
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 се свържете с Теодора Иванова, commerciale@camcomit.bg, tel. 02 8463281. 

 
XXII СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА ИТАЛИАНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ КАМАРИ В ЧУЖБИНА 
9-13 ноември, Монца 
 
От 9 до 13 ноември т.г. ще се проведе XXII Световен конгрес на 
италианските търговски камари в чужбина, една традиционна 
среща, организирана от „Асокамерестеро” в сътрудничество, за 
тазгодишното издание, с Търговска камара на Монца и Брианца. 
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В събитието в град Монца ще участват президентите и главните секретари на 78 ИТКЧ, разпръснати в 52 страни по 
света за обсъдят тазгодишната тема: „Експо 2015, шанс и предизвикателство за предприятията и 
територията”. 
Дните събота 9 и неделя 10 ноември ще бъдат посветени на работата на асоциацията и ще дадат възможност за по-
дълбок размисъл върху бъдещата структура на ИТКЧ, която трябва да се съобразява с  бързо променящата се 
институционална и пазарна ситуация. 
Понеделник, 11 ноември, ще се проведе дискусионен форум на тема „Експо 2015, шанс и предизвикателство за 
предприятията и територията”, под формата на кръгла маса, водена от журналист модератор. Дискусията ще бъде 
обогатена от гласовете на италианския бизнес и свидетелства от чужбина, които ще помогнат да се очертае 
представата на света за Брианца. Следобедните часове ще предложат на делегатите редица срещи с членове на 
асоциацията и конференция, посветена на жените-предприемачи. Вторник, 12 ноември, през целия ден ще се 
състоят обичайните срещи “one-to-one” между делегати от ИТКЧ и местния бизнес, като успоредно с това ще бъдат 
представяни редица кратки презентации на съответните страни, които биха могли да бъдат привлекателни за 
домакините. Сряда, 13 ноември, събитието ще завърши с обичайната възможност за обучение, насочено към 
главните секретари и техните сътрудници. 

ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ 
GLOBAL FRANCHISING FAIR – Виртуален панаир за реалния бизнес 
20-22 ноември 

 

AZ Franchising се ражда през 1999 г. и представлява първата система в Италия, изцяло посветена на развитието и 
опознаването на културата на франчайзинга. Мисията на AZ се изразява в активната подкрепа за развитие на 
франчайзинговите мрежи благодарение на широка гама от услуги и продукти. Тази година AZ реши са организира 
иновативно събитие - Global Franchising Fair, първият международен виртуален панаир, посветен на франчайзинга, 
създаден и организиран от AZ Franchising. 
GFFair ще бъде едно изцяло ново изживяване. Благодарение на 3D технологията, посетители и изложители могат да 
създадат собствен аватар и да взаимодействат помежду си като на реален панаир, но без съответните разходи. 
Никакви куфари, никакви самолети, само един компютър, с 
който да осъществявате връзката с франчайзодатели, 
франчайзополучатели и инвеститори от цял свят. 
Global Franchising Fair продължава 3 дни, от 20 до 22 ноември, и 
ще даде възможност на основните играчи на международния 
франчайзинг да обменят информация, да се запознаят с нови 
брандове и потенциални клиенти за развитие на този бизнес. 
Global Franchising Fair е нискобюджетна и лесна за използване 
платформа в реално време. 
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА 
Ако сте посетители: регистрирайте се безплатно тук >>>  
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Ако сте изложители: открийте условията и цените за участие тук >>>  
За допълнителна информация се свържете с отговорника за проекта Теодора Иванова, commerciale@camcomit.bg, тел. 02 
8463280.  

 
В ПАМЕТ НА ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ 
ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ЧЕСТВАНИЯТА НА 200 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА ВЕРДИ 

7 октомври - 10 ноември 2013 г., Зала 4, НДК 
 
Изложбата „В памет на Джузепе Верди” със скици и костюми от Историческия Архив на Операта в Рим. 
Скъпоценната колекция се състои от 31 скици, 59 рисунки и 8 афиша на известни сценографи, 2 партитури от 
първото печатно издание и 20 оригинални костюма от вердиеви опери. Изложбата ще бъде придружена от видео-
колаж на опери от Верди, изпълнени в Операта в Рим, както и от каталог. Ще последва коктейл. Експозицията ще 
остане отворена до 10 ноември 
 
Събитието, резултат на ползотворното сътрудничество между Италиански културен институт, НДК и Софийската 
опера, получи патронажа на посолството на Италия в България. Изложбата предлага изчерпателна панорама на 
творци като Лукино Висконти, Франко Дзефирели, Пиерлуизжи Пици, Данило Донати, Никола Беноа, които със 
своето вдъхновение са пресъздали виртуално-исторически събития, места и герои, чудесно описани от музикалния 
гений на Джузепе Верди чрез възвишената му и безсмъртна музика. 
 
Изложбата се съпътства от видеоматериал с най-известните арии от репертоара на 
Верди, изпълнявани от Римската опера, и изискан каталог. 
 
„Верди е композиторът, свързал в най-голяма степен живота и творчеството 
си със събитията от периода, характеризиращ борбите за национално 
обединение на Италия. Изложбата, която гостува в София точно два века след 
раждането на Маестрото, е значимо събитие не само за италианците, които 
живеят в тази страна, но и за българската публика, която винаги е била голям 
почитател на италианската опера.” пише директорът на Италианския 
културен институт в София, г-жа Ана Амендоладжине, в предговора на каталога. 
Изказва се благодарност на спонсорите на инициативата: GENERALI, UniCredit Bulbank, SOL, EDISON, Италианска 
търговска камара в България. 
 

Италиански културен институт - София 
 
Допълнителна информация за всички инициативи на Италиански културен институт в София, посетете сайта 
www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia или се свържете директно с института на  iicsofia@esteri.it , тел. 02 8170480.  

 
PROACTIVE_CHANGE – PROMOTING RESTRUCTURING OPPORTUNITIES FOR AN ACTIVE CHANGE  
Европейска комисия - ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване - програма PROGRESS 
 
Италианска търговска камара в България получи одобрението на Европейската комисия за проект 
“PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change”, финансиран от Европейската 
програма PROGRESS, в рамките на поканата за представяне на предложения "Взаимно обучение в областта на 
уменията и заетостта. Първата среща (kick-off meeting) между партньорите по проекта ще се проведе през ноември. 
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Програма PROGRESS е финансов инструмент, който подкрепя разработването и координирането на политиките на 
ЕС в следните области: заетост, интеграция и социална защита, условия на труда, борба с дискриминацията и 
равенство между половете. 
 
Проектът “PROACTIVE_CHANGE”, с обща продължителност от 12 месеца  има за цел да подкрепи прилагането на 
Европейската Стратегия за Заетостта (ЕСЗ) чрез подобряване на капацитета на участниците в контекста на добрите и 
иновативни практики при планирането на промени и при управлението на процесите на преструктуриране на 
европейско ,национално,  регионално и фирмено ниво. 
 
Специфичните цели на проекта са насочени към представителите на публични органи, служители, работодатели, 
представители на синдикати, обществени организации, иновационни центрове, обучителни организации, агенции 
за развитие, финансови институции и банки. Те са: 

• Да укрепи капацитетът на европейската мрежа  от  актьори, които имат важна роля при прогнозиране и 
управление на процесите на преструктуриране. 

• Да насърчава обмена на информация и опит и да развие капацитета на страните , вземащи активно участие 
в процеса на преструктуриране и насърчаване на добрите практики в Европа като модел за „policy makers” 
и за  регионалните / местните участници; 

• Да определи примери за добри практики в областта на преструктуриране като модели за „Policy makers” и 
за участниците на  регионално  и местно ниво; 

• Да подкрепи създаването на рамка на ЕС за прогнозиране и управление на процеса за преструктуриране; 

• Да се споделят добри практики за: мерки и инструменти за развитие на местно ниво;управление на 
държавни органи и социални партньори;управление на пазара на труда;компетенции за 
конкурентоспособност;иновации; интернационализация; нови пазари и клъстери. 

Водещ партньор в проекта “PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change” е 
Конфиндустрия Умбрия (Италия). В проекта вземат участие още 5 партньори от следните държави: Германия 
(Италианската търговска камара в Германия), Румъния (Конфиндустрия Румъния), Италия (Umbria Export), Испания 
(Ajuntamento де Viladecans) и България с Италианска търговска камара в България, която ще  работи за прилагането 
и изпълнението  на дейности, свързани с Работен пакет 3 - семинари и учебни посещения на национално и местно 
ниво. 
 
За допълнителна информация се свържете с Италианска търговска камара в България на тел. 02 846 32 80 или пишете 
на segretariogenerale@camcomit.bg. 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ 

SUN 2013 - Международен салон за външно обзавеждане 
6-8 октомври, Италия 
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НА 6 ОКТОМВРИ В ПАНАИР РИМИНИ БЕ ОТКРИТО ИЗЛОЖЕНИЕТО SUN, GIOSUN И CAMPING AND VILLAGE SHOW. 

В периода 6–8 октомври 2013 г. в Римини, Италия, се проведе 31-то издание на изложението SUN – Международен 
салон за външно обзавеждане. От 31 години изложението  е отправна точка за професионалисти, занимаващи се с 
ландшафтно проектиране и обзавеждане. SUN е събитие, което се превърна в двигател и витрина за 
дизайнери, купувачи и производители  от сектора на екстериорния дизайн.  
 
Изложението бе открито от Пиер Луиджи Чели, президент на ЕНИТ (Национална агенция по туризъм), заедно с 
кмета на Римини, Андреа Няси, околийския комисар по туризма, Фабио Гали, Рафаеле Янучи, гравен редактор на 
списание PleinAir, Лоренцо Каньони, президент на Панаир Римини, и Фабио Поринели, президент на асоциация 
„Светът на къмпинга”. 
 
ТРИ САЛОНА, СЕДЕМ ИЗЛОЖБЕНИ МАРШРУТА 
Успоредно с основното събитие, в Панаир Римини се проведоха редица прояви, където бяха застъпени следните 
сектори: 

• OUT STYLE – обзавеждане, продукти и решения, насочени към открити пространства, свободно време и 
почивка, готвене на открито. 

• SUN CONTRACT – външно обзавеждане, продукти, проекти и решения за хотели, ваканционни селища, 
заведения с открити площи. 

• SEA STYLE – артикули и оборудване за плажове, басейни, за балнеоложки и СПА курорти. 

• GARDEN SUN – проектиране на зелени площи, декорация, артикули и продукти за градината. 

• OUT FLOOR – настилки за алеи от камък, рециклирани материали, дърво, синтетични и пластмасови 
материали, керамика и др. 

• SUNAQUEA - басейни, вани, мини-СПА оборудване. 

• GARDENSUN - проектиране на зелени площи, декорация, артикули и продукти за градината, този сектор  е 
насочен към различни специалисти от така наречения „Green Real Estate”, т.е. към големи изпълнители, 
организатори на събития, проектанти и дизайнери на зелени площи, ландшафтни архитекти и агрономи. 

• GIOSUN – международен базар посветен на игри, играчки и развлечения на открито. 

• CAMPING AND VILLAGE SHOW – V издание на най-голямата и най-важна италианска  платформа за B2B 
срещи между професионалисти, занимаващи се с туризъм на открито. 

 
За да повиши бизнес възможностите, Sun предоставя електронна платформа за организиране на срещи, която 
генерира над 1500 срещи между изложители и посетители от всички краища на света. 
 
Италианска търговска камара в България, като представител на Rimini Fiera и въз основа на споразумение за 
сътрудничество, взе участие в събитието с търговска делегация, съставена от пет потенциални купувачи, 
вносители, дистрибутори и крайни клиенти от сектор хотелиерство и туризъм, които имаха 
възможността да се срещат с италиански контрагенти, като общо бяха проведени 60 бизнес срещи. 
 
Довиждане до следващото издание през 2014 година! 

 
MACFRUT – МЕЖДУНАРОДЕН САЛОН НА ПРЕСНИТЕ И ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
25-27 септември, Панаири Чезена 
 
Завърши ХХХ издание на най-значимото международно събитие за плодове и зеленчуци от Средиземноморието, 
което се проведе в Чезена. 
На Macfrut, като международно изложение на пресните и преработени плодове и зеленчуци, винаги са присъствали 
продукти със защитен произход ЗНП и ЗГУ, но с изданието си за 2013 г. (Чезена, 25-27 септември) тези ЗНП и ЗГУ 
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продукти бяха под "светлината на прожекторите" за да бъде подчертана ролята им на носители на качество и 
култура от различните територии на произход.  
Продукти със защитен произход ЗНП и ЗГУ са върхови и са гаранция за консуматора благодарение строгите 
изисквания при производството им, като могат да бъдат силен съюзник - заедно с марката – в конкурентната борба 
на местните и чуждестранни пазари, която става все по-настървена, особено в тази трудна икономическа 
обстановка. 
Macfrut 2013 бе допирна точка на сектор плодове и зеленчуци от 
Средиземноморския басейн със Далечния Изток и Африка, Америка 
и Нова Зеландия. 
Резултати от тазгодишното издание са насърчителни: освен бизнес 
срещите и посещенията на отделните щандове, следва да се 
подчертае присъствието на множество предложения и новости, 
засягащи всички елементи на веригата производство-преработка-
потребление. 
Способността да бъде пресечна точка на перспективите пред 
градинарството, винаги е била важна историческа функция на Macfrut 
- примери за това са конференции на високо равнище, събития, 
организирани от редица компании, както и Oscar Macfrut, посветен на 
продуктовите иновации и тези в областта на преработването, представени от фирмите изложители. 
 
Macfrut не само предложи бъдещите стратегии, но бе и в състояние да демонстрира постижения и капацитет от 
почти всички производствени райони на света, благодарение на 819 изложители с висококачествени щандове, с 
участието на водещи компании в различни сектори, със силно увеличение на чуждестранните изложители и 
посетители, предимно от страните от Средиземноморския басейн, който тази година е имаше водеща роля, дори и 
само заради присъствието на множество посланици и личности, заедно с асоциациите на производителите. 
 
Накрая, отлично впечатление сред представителите на сектора 
направи „разширеният панаир” с технически посещения и срещи B2B, 
както и курса за обучение на мениджъри от Средиземноморието и 
Южна Америка. 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ 33 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НА MACFRUT 2013: въз основа на споразумение за сътрудничество с 

Панаири Чезена, Италианска търговска камара в България участва с 
двама свои представители в международното изложение с бизнес 
делегация, съставена от потенциални купувачи, две български 
браншови сдружения (Българска Асоциация на Производителите на 
Оранжерийна Продукция и Съюза на преработвателите на плодове и 
зеленчуци) и български фирми, желаещи да посетят Macfrut. 
Делегацията от потенциални купувачи проведе бизнес срещи с подбрани италиански изложители чрез 
телематичната платформа на проявата, като бяха проведени общо 184 бизнес срещи с италиански контрагенти. 
Тази дейност, свързана с оказване на съдействие на фирмите, е от основно значение за достигане на целите, които 
Италианска търговска камара в България преследва в ежедневната си дейност.. 
 
Довиждане до следващото издание през 2014 година!!! 
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ SOCIAL ENTERPRENEURSHIP STRATEGY PLANNING 
19 Септември - Регионална библиотека Захарии Княжески, Стара Загора, 
 

Италианска търговска камара в България работи по 
имплементирането на  проект EASE &SEE, РП 3.1 Capitalization 
Database. Служителите на камарата взеха участие в 
Международната конференция по проект SESP, проведена на 19.09 
в Стара Загора. Целта на участието бе идентифициране на 
потенциални организации с нестопанска цел и социални 
предприятия в България, за да бъдат включени в дейностите  
предвидени от РП 3 EASE &SEE. 
Общата цел на проекта SESP е да допринесе за развитието на 
социалното предприемачество в целия ЕС чрез трансфер на 
иновационни продукти и процеси, както и обмяна на добри 
практики. 
 
Господин Анселмо Капороси, в ролята на президент на Експертния съвет по структурни фондове и европейски 
програми към Италианската Търговска Камара в България, взе активно участие в конференцията и създаде отлични 
контакти с всички международни и местни партньори по проекта SESP. Този факт е от изключително важно 
значение, за бъдещото реализиране на проекта EASE/SEE “Enabling Actions for Social Enterprises in South East 
Europe”. http://camcomit.bg/desk-europa/attivita-correnti/ 
Ръководители на двата проекта са единодушни, че е необходимо да има приемственост на дейностите реализирани 
по европейски проекти и Италианската търговска камара в България срещна изключително предразположение за 
сътрудничество 
 
 

 
EASE AND SEE - Enabling Actions for Social Enterprises in 
South East Europe е транснационален  проект с 
продължителност от 24 месеца. Проектът е насочен към 
различни дейности целящи да насърчат иновациите в 
социалното предприемачество в страните-участнички в 

проекта, вземайки предвид ролята на социалните предприятия, която имат в мрежата за 
правене на бизнес а не само тяхната социална мисия.  
 
Специфичните цели на проекта са: 

• Иновативни услуги посветени на социалните предприятия; 

• Насърчаване на иновативно мислене в социалните предприятия чрез активиране на конкретно 
сътрудничество между традиционните пазарни субекти и социалните предприятия и насърчаване 
създаването  на иновационни клъстери; 

• Създаване на мрежи, които да могат да работят по правни и оперативни програми за устойчиво развитие в 
областта на социалното предприемачество; 

• Увеличаване на броя на договори, оферти, търговските предложения, ръководени от социалните 
предприятия в Югоизточна Европа; 

• Да спомогне за повишаване на равнището на заетост в Югоизточна Европа. 
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В Проекта “EASE AND SEE - Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”, 
координиран от Община Венеция (водещ партньор), участват различни партньори 
от Италия (Област Венето), Австрия (Association for Waste Prevention-ARGE), Словения 
(Агенция за развитие на Нова Горица), Унгария (Pannon Business Network), Сърбия 
(Сръбска търговско-промишлена палата) на Сърбия и Италианска търговска 
камара в България, която е единственият партньор на територията на 
Република България, участват и някои стратегически асоциирани партньори от 
Белгия и Италия. 
 
Кликнете тук >>> и посетете сайта на проекта, или раздел „Бюро Европа” >>> на интернет страницата на 

Италианска търговска камара в България.  
Посетете Facebook страницата на EASE AND SEE като кликнете тук >>> за да сте в течение с европейските 

инициативи и предвидените събития. 

За допълнителна информация се свържете с Италианска търговска камара в България на тел. 02 846 32 80 или пишете 
на segretariogenerale@camcomit.bg. 

 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ОРФЕЙ В ИТАЛИЯ” 
10 септември, Лидо ди Йезоло 

 
Шестото издание на Международния фестивал за изкуство, «ОРФЕЙ В ИТАЛИЯ», тази година се проведе през 
септември в Лидо ди Йезоло, близо до Венеция, под патронажа на вицепрезидента на Република България, г-жа 
Маргарита Попова. 
Вицепрезидентът на България присъства на откриването на фестивала вторник, 10 септември, придружен от 
министъра на образованието и науката, проф. Анелия Клисарова и от посланика на Република България в Италия, 
Н.Пр. Марин Райков, като участва и във «Вечер на народите», проведена на следващия ден, 11 септември. 
Проявата бе организирана от италианската фондация ИТАКА и от Арт център Карнолски – София, и благодарение на 
неспирните усилия на почетния консул на Република България за региона Венето, г-н Джорджо Де Фавери. 
«Орфей в Италия» още от първото си издание получава подкрепата на българските и на италианските институции  
за това, че се отличава от традиционните прояви за песни и танц, понеже представлява не само момент на 
забавление и изкуство, но е преди всичко социален и образователен проект. Проект, който използва изкуството 
като място за срещи на младите хора от различни нации и култури, като средство за взаимно опознаване, 
солидарност и приятелство. То е послание за мир и братство между народите, което е изключително актуално и 
значимо. 
Като допълнително доказателство за неговата не само културна, но и социална стойност, спонсор на фестивала тази 
година беше италианската певица Moony, която вече участва в редица инициативи на солидарност, сред които 
подкрепа за хуманитарна организация, която е ангажирана със сиропиталище в Индия. 
 
В продължение на цяла седмица младите хора и децата живяха заедно в атмосфера на хармония и радост, в която 
танците и песните се редуваха с моменти на отдих и пътувания, като допълнителна възможност да се опознаят по-
добре, да споделят едно уникално преживяване, богато със стойности, за да научат как да изградим по-добро 
бъдеще за всички. Сред най-значимите моменти от фестивала, особено убедителни бяха свещените песни в 
базиликата Сан Марко в знак на благодарност за особеното внимание, с което всяка година най-младите участници 
са приветствани от курията на Венеция. Посланието на красотата и любовта което децата успяха да изразят с 
песните си по този повод, ни накара да се чувстваме по-единни, дори и от духовна гледна точка, независимо от 
религиозната вяра. 
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Фестивалът, в който младите таланти се състезават с 
изпълнения с висока художествена стойност, завърши в 
събота, 14 септември, с гала вечеря и церемония по 
награждаването на участниците. 
Във фестивала участваха Белгия, Беларус, България, Грузия, 
Германия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Полша, Обединеното кралство, Румъния, Швеция, Турция, 
Украйна, Унгария, Узбекистан. 
Осъществяването на «Орфей в Италия» стана възможно 
благодарение на чувствителността към проекта и 
неоценимата помощ на град Йезоло. Дадоха своя 
патронаж на инициативата, освен вицепрезидента на 

Република България, така също и регион Veneto, провинция Венеция, град Йезоло, Почетното консулство на 
Република България за регион Венето, Почетното консулство на Република Сърбия в регион Венето. 
 
При посещението си в регион Венето, вицепрезидентът Маргарита Попова се срещна с кмета на Йезоло, Валерио 
Дзоджа, със съветника по туризма, европейските въпроси и равни възможности на община Йезоло, Даниела 
Донадело, с префекта на Венеция, Доменико Сутая и с кмета на Венеция, Джорджо Орсони. 
 

 

 
КОСМИЧЕСКИ НЕБЕСА - Самостоятелна изложба на Макс Мара 
5 септември - 6 октомври, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство 

 
КОСМИЧЕСКИ НЕБЕСА бе една наистина уникална и паметна проява за всички любители на изкуството!  
 
На 5 септември от 18.30 ч. в прекрасната обстановка на Софийския арсенал – Музей за съвременно изкуство, бе 
открита изящната и елегантна самостоятелна изложба на поливалентния творец Макс Мара, един от най-
интересните италиански представители в съвременното изкуство, пристигнал в столицата заедно със своя уредник и 
известен галерист Лука Томази. 
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КОСМИЧЕСКИ НЕБЕСА (“търсенето е ефирен, небесен космос, едно пречистване и хим за нещо отвъд земята” – 
цитат от Мимо Ротела) представлява едно мистично пътешествие, съставено от близо шестдесет произведения, 
създадени през последните три години (2011-2013), които засвидетелстват неговата художествена зрялост. 
Сред тях присъстват няколко широкоформатни творби и редица други със средни размери, преобладаващ е белият цвят, 

който отлично приляга на елегантната рамка на галерийната структура. 
 
На откриването на събитието, организирано от Италианския културен институт в 
София и Националния музей на Българското изобразително изкуство с участието на 
София – кандидат за Европейска столица на културата 2019 и подкрепата на 
Италианска търговска камара в България, присъстваха многобройни посетители, 
специалисти по съвременно изкуство и около 150 поканени гости, които след 
церемонията опитаха италиански кулинарни специалитети и вина. 
Институциите бяха представени от зам.председателката на Народното събрание г-

жа Мая Манолова и г-н Франческо Мария де Стефани Спадафора, съветник, заместник-ръководител на мисията и 
завеждащ търговско-икономическия отдел в посолството на Италия в България. 
 
След церемонията по откриването бе даден коктейл от Италианска търговска камара в България, която по този 
повод отдаде почит на маестро Мара с италиански кулинарни деликатеси, предложени от ресторант “Osteria da 
Rado” и бели и червени вина, представени от сомелиера Маурицио Ферери (ресторант “Piazza Italia”). Двете 
престижни заведения са кандидати за сертифициране с марката за ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО. 
 
Изложбата остава отворена до 6 октомври. Не я пропускайте!!! 
 
Пълният снимков материал е наличен на „Фейсбук" страницата на ИТКБ. 
https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria/media_set?set=a.609307715779612.1073741828.100001011668786&type=3 
 
Няколко снимки от събитието 
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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 асансьори. 
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. 
 

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. 02 464 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. 
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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 СЪТРУДНИЧЕСТВО 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 
италианска търговска камара чрез осъществяване на инициативи в подкрепа на 
селскостопанския сектор. 

 
Агенцията за насърчаване на МСП в България и 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 се обръща 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.  

 
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. 
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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 подписа договор за сътрудничество с 
новоучредената Българо-румънска търговска камара с цел провеждане на съвместни 
инициативи в подкрепа на българските и италиански фирми при установяване на партньорства 
win to win. Каним всички да посетите сайта на разработване на www.bccbr.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. 
 


