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В ТОЗИ БРОЙCCOMUNICAZIONI 

 СЪОБЩЕНИЯ / СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ  

 СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО – НОВО 

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ 

!    НА ФОКУС – СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / МИНАЛИ СЪБИТИЯ 

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ / ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

СЪОБЩЕНИЯ 

НОВ НАРЪЧНИК ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ 
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 >>>… 
На същата платформа можете да намерите и благодарственото писмо от Посланика на Република България в Рим, 
Н.Пр. г-н Ангел Чолаков, което ни изпрати след получаване на печатния вариант. 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. 

http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida_web?e=3271196/3711515
http://issuu.com/camcomitbg/docs/lettera-primo-ministro-bg?e=3271196/3798165
http://issuu.com/camcomitbg/docs/lettera_ambasciatore_tcholakov_3d3cc0ec7fb5ef?e=3271196/4041671
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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 и service@camcomit.bg – г-н Лъчезар 
Атанасов. 
 

 
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 >>>……  
 

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.   
 
 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020) 
23 юли, Hotel Sheraton Sofia Balkan 
 

На 23 юли 2013 г. от 14:00 часа в Зала „Роял", Шератон София Хотел Балкан  публично ще се представи Споразумението за 
партньорство на Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) за програмен период 2014 - 2020 г. На събитието ще бъдат представени основните приоритети на страната , които 
ще се финансират със средства от ЕСИФ. Съгласно последните преговори по отношение на Многогодишната финансова 
рамка, за периода 2014-2020 г. очакванията са страната  да получи над 9 милиарда евро от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, от които за Кохезионна политика се очаква средствата да са над 7 милиарда евро, като в тази 
сума са включени и средствата за Механизма за свързване на Европа,. За участие в събитието са поканени представители 
на президентството, народното събрание, администрацията, национално представителните организации на 
работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, 
Национално сдружение на общините в Република България, академичната общност и неправителствени организации. 

 
 
 
 

http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida_web?e=3271196/3711515
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
mailto:service@camcomit.bg
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=931
http://www.ambsofia.esteri.it/Ambasciata_Sofia/Archivio_News/20130617_NEWS_CONCORSO.htm.
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Добре дошли от все сърце! 
Италианска търговска камара в България  приветства с добре дошли своите 
нови членове: 
 

„АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, официален вносител на Мазерати, Алфа Ромео, ФИАТ, 

ФИАТ Профешънъл, Пиаджо, Веспа и Джилера. www.autoitalia.bg 
 

 

„МЕЛФИ” С.р.л., предприятие от Група „Мелфи”, повече от 50 години заема 

водещо място в областта на строителството, утвърждавано през годините със 
стремежа си за разширяване на своята дейност в нови и развиващи се направления. 
www.gruppomelfi.it  

 
 
„НЮ ЕНЕРДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, с дългогодишен опит в сферата на свободния 

пазар на електроенергия и газ. Основната задача на предприятието е да предлага 
оптимизация на разходите за енергия чрез своите преференциални отношения с водещите 
компании от сектораe. www.newenergysrl.org  
 

 

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 "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 

http://www.autoitalia.bg/
http://www.gruppomelfi.it/
http://www.newenergysrl.org/
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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 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. 

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 

mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
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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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 >>>….. 

 
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 – ЕКО ИНОВАЦИИ 
CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013 
Краен срок: 05.09.2013 г. в 17:00:00 ч. Брюкселско време. 

Цел: Покана за представяне на предложения за подпомагане на еко-иновативни проекти в различни области, 
целящи предотвратяване или намаляване на въздействието върху околната среда или които допринасят за 
оптималното използване на ресурсите. 

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
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Предвидени са специфични приоритети, като се има предвид тяхното значително екологично въздействие и в 
зависимост от политическите приоритети на Европейския съюз: 

 Рециклиране на материали;  
1. Действия за подобряване качеството на рециклирани материали чрез по-ефективни техники за 

обезвреждане, разрушаване, промишлено и търговско повторно използване на отпадъци и 
рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на превозните средства. 

2. Действия за внасяне на иновации у продукти чрез влагане на 
рециклирани материали или чрез улесняване на тяхното рециклиране 
в съответствие с международните стандарти и изискванията на 
потребителите. 

3. Действия за насърчаване на иновациите в предприятията за засилване 
конкурентоспособността на фирмите, участващи в процеси за повторна 
употреба и рециклиране на продуктите. 

 Екологични материали за строителството; 
4. Действия в подкрепа на строителни продукти и свързаните с тях 

процеси и намаляване потреблението на ресурси, на въплътен 
въглерод и отпадъци от субпродукти. Тези действия включват 
използване на екологични материали, използване на био-базирани 
материали, повишено използване на рециклирани и използвани 
повторно материали от отпадъци от строителство и разрушаване на 
строежи, намалено използване на суровини и производствени процеси и сгради, които са иновативни и 
решително намаляване на въздействието върху околната среда на сградите. 

 Сектор храни и напитки; 
5. Инициативи, насочени към създаване на системи за производство, услуги и продукти, включващи по-

чисти и иновативни методи на опаковане и използвани материали. Ще имат предимство дейности, 
които гарантират пълното използване на суровините в хранително-вкусовия сектор, допринасящи за 
ефективното използване на ресурсите, увеличаване на производителността, намаляване 
производството на биоразградими отпадъци и подкрепа на прехода към био-базирана икономика. 

6. Инициативи, насочени към създаване на продукти, производствени системи и иновационни и по-чисти 
услуги в производството, имащи за цел предотвратяване или намаляване на отпадъците, ефективното 
използване на водата, подобряване качеството на водата, намаляване емисиите на парникови газове и 
увеличаване възстановяването и рециклирането на материали. 

7. Дейностите, насочени към създаване на по-чисти и по-иновативни продукти, производствени системи и 
услуги, гарантиращи намаляването на неблагоприятни въздействия върху околната среда от 
консумацията на храни и напитки, включително логистика, дистрибуция и потребителски решения. 

 Вода; 
8. Инициативи, гарантиращи производствени системи, продукти и услуги, резултат от ефективното 

използване на водните ресурси.  
9. Иновативни системи, насочени към повторна употреба и рециклиране на вода за битови, градски, 

селскостопански и индустриални приложения. 
10. По отношение на третирането на питейни и отпадъчни води, ще се дава предимство на инициативи, 

гарантиращи по-висока ефективност, намаляване на отрицателните последици за околната среда и 
възстановяване на ресурси - включително хранителни вещества - и отпадъчни води. 

 Зелени предприятия (продукти, услуги, процеси) 
11. Дейности на проектирането, производството и трансфера на пазара на иновативни продукти и услуги, 

които ще намалят въздействието върху околната среда и които позволяват икономия при използването 
на ресурсите. Проектите трябва да следват принципите на интегрираната продуктова политика (PIP, 
Integrated Product Policy) и да бъде в съответствие с Плана за действие "Устойчиво потребление и 
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производство" и "Устойчива индустриална политика." Проектите могат да се позовават на директивата 
за екодизайна за практическо изпълнение на по-глобалните перспективи и околната среда и за 
подобряване екологичните характеристики на новите продукти на основата на Европейската 
екомаркировка (Ecolabel) или други схеми за сертифициране. 

12.  Дейности, целящи да заменят обикновено използваните материали с нови иновативни материали, 
които намаляват въздействието върху околната среда и насърчават по-ефективното използване на 
ресурсите, дейности за заместване използването на оскъдни материали и за насърчаване по-широкото 
използване на вторични суровини. 

13.  Инициативи за насърчаване на системи за производство, екологично съвместими продукти с голям 
потенциал за повторяемост. Включват дейности, които водят до индустриална симбиоза и 
експлоатация на ресурсите от субпродукти или отпадъци. 

14. Инициативи за насърчаване на иновациите чрез въвеждане на механизми за многократно 
преработване и иновативни ремонтни услуги, които водят да значителни ползи за околната среда и са с 
висок коефициент на повторяемост. 

Бенефициенти: Настоящата покана е открита за всички юридически лица, които са установени в страните, 
допустими до програмата. Приоритет ще се дава на малките и средни предприятия и частни бенефициенти, които 
формулират предложения за проекти в италиански или международно партньорство между правоимащите страни.  
 
Силно се насърчават проекти, представени от клъстери с европейска добавена стойност и които имат висок 
потенциал за повторяемост на пазара. 
 
Участието е отворено за юридически лица, пребиваващи на територията на страни членки на Европейския съюз, или 
в следните страни: Норвегия, Лихтенщайн, Исландия, Албания, Хърватия, Бивша югославска република Македония, 
Израел, Черна гора, Сърбия, Турция. 
Заявленията трябва да се изпращат само онлайн чрез SEP, инструмента за електронно подаване на документи. 
Бюджет: Европейската комисия предоставя до 50% съфинансиране. Общият наличен бюджет по поканата за 
представяне на предложения за 2013 г. възлиза на € 31 585 000. 
Максимална продължителност на проектите: 36 месеца. 
 

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 
ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Италианска търговската камара информира за продажбата на фабрика за мебели, находяща се в гр. Габрово. 
Предприятието е разположено в квартал Борово, на 1 км от центъра на града. Основното хале се състои от тухлена 
сграда с площ 1864 кв.м., разпределени на два етажа по 687 кв.м., мазе от 40 кв.м. и навес от 80 кв.м. Теренът е 
изключително функционален за товаро-разтоварни работи, доставки, транспорт. Инсталираната мощност в сградата 
е 100 kw , имотът разполага с парно отопление, достъп до вода и канализация, фиксирана телефонна линия, факс, 
интернет. 
Мебелната фабрика е специализирана в производството на столове и маси от масивно дърво, мебели по заявка на 
клиента, детайли с изискани форми, класически мебели, мебели за ресторанти и хотели и др. Предприятието е 
оборудвано с универсални и специализирани машини, както и други машини и оборудване за боядисване и 
лакиране, фрези, бормашини и други ръчни електрически инструменти. 
Съществуват различни възможни продажби: 
1. На всички дълготрайни активи, сграда, земя, машини и оборудване. Цена - € 550 000. 
2. Само сграда и земя – цена по договаряне. 
3. Само втори етаж – цена по договаряне. 
4. Машини и оборудване – цена по договаряне. 
5. Акционерен дял - 50% минимум. 
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За допълнителна информация, моля изпратете заявление за интерес на следния електронен адрес: camcomit@camcomit.bg 
o telefonando al no. +359 846 32 80/1. 

 
* 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”. 

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

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ 

MACEF- Международен салон за дома 
12-15 септември, Fiera Milano 

 
От 12 до 15 септември 2013 г. ще се проведе в Милано 95-то издание на Международния салон  за дома. 
 
Macef е събитие, превърнало се в ориентир за пазара на аксесоари и декорации за дома, както и за подаръци, модни 
аксесоари и бижутерия. Изложението събира на едно място най-добрите производители от сектора и се отличава с 
качество и познания при изработване на съответните продукти. 
На 95-то издание на салона ще бъдат традиционно представени следните стокови групи: маса и кухня, декорация за 
дома, сребърни съдове, бижутерия и модни аксесоари. 
На 15 септември ще бъдат открити и два нови салони - Мicam и Mipel, посветени съответно на 
производството на обувки и кожени изделия. 
Маcef e платформа с отлични условия за представяне и промотиране  на всички компании в бранша, като същевременно 
предлага активна подкрепа и конкретни възможности за бизнес. 
Тази година броят на участниците ще се увеличи и благодарение на това, че бе взето решение изложението да се 
проведе една седмица по-рано в сравнение с обичайната дата на откриване, за да се избегне съвпадението с други 
международни събития. 
Очаква се да присъстват 160 000 посетители от 112 страни на площ от 180 хиляди кв.м. 
Италианска търговска камара в България ще участва в изложението с делегация от 6 потенциални купувачи. 
 
Кликнете тук >>>…. за да посетите сайта на панаирното събитие. 
За повече информация, моля свържете се с г-н Чавдар Горчев, fieramilano@camcomit.bg, тел. +359 2 8463281 

 

mailto:camcomit@camcomit.bg
mailto:service@camcomit.bg
mailto:camcomit@camcomit.bg
http://www.macef.it/
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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.  

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  
Международното 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. 

 

SUN 2013 - Международен салон за външно обзавеждане 
6-8 октомври, Италия 

https://bg-bg.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura
http://www.marmomacc.it/
mailto:commerciale@camcomit.bg
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В периода   6–8 октомври 2013 г. в Римини, Италия, ще 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.  
Това изложение  предлага продукти и проекти за живота на открито.  
На предстоящото издание ще бъдат 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. 

 
Специално събитие: Международен семинар "New Gardens for the city life", организиран  от Sun в 
сътрудничество с Paysage. 
За да повиши бизнес възможностите, Sun предоставя електронна платформа за организиране на срещи, която ще 
генерира над 1500 преговори  между изложители и посетители от всички краища на света. 
През 2012 участваха 25 000 посетители, 600 изложители на изложбена площ от 75 000 кв.м.. 
Италианска търговска камара в България ще участва в изложението с търговска делегация от фирми вносители, 
дистрибутори,  търговци на едро и крайни клиенти от туристическия и хотелиерския сектор. 
 
Кликнете тук >>>…. за да посетите сайта на панаирното събитие. 
За повече информация: г-н  Чавдар Горчев, Тел. / Факс: +359 2 8463281, е-mail: camcomit@camcomit.bg 

 
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.  

http://www.sungiosun.it/
mailto:camcomit@camcomit.bg
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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. 
 
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. +359 2 8463281. 

 

http://www.ecomondo.com/
mailto:camcomit@camcomit.bg
http://en.keyenergy.it/
mailto:commerciale@camcomit.bg
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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, 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”. 
 
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.  

 
 
 
 
 

mailto:commerciale@camcomit.bg
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
mailto:info@camcomit.bg
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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 >>>  
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.  

https://secure.hyperfair.com/global/registration/submit/GFF2013:Attendee
http://www.gffair.com/packages.html?lang=it
mailto:commerciale@camcomit.bg
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МИНАЛИ СЪБИТИЯ 
КРЪГЛАТА МАСА: „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“,   
18 юли 

На 18 юли 2013 г. се проведе кръгла маса, на която бе обсъден проектозакон за обществените поръчки. Кръглата маса на 
тема „Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ бе организирана от Творческата секция на 
СБЖ „Наука, образование е култура” и редколегията на списание „Фондове, Програми, Проекти” и Управителния съвет на 
фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”. 
 
Модератор на събитието, в което участваха голям брой представители на български фирми, бе д-р Генчо Попов, Главен 
редактор и издател на списание „Фондове, Програми, Проекти“ и списание „Човешки ресурси“. Италианска търговска 
камара в България взе участие в кръглата маса чрез президента на Експертния съвет по структурни фондове и европейски 
програми и ръководителя на отдел Европейски въпроси. 
Специален гост на срещата бе д-р. Георги Йончев, част от екипа на заместник министър-председателя Даниела Бобева. 
ЗОП е един от ключовите икономически закони и г-н Йончев направи задълбочен анализ на новия проектозакон. 
 
Обществените поръчки са една от стабилизационните мерки в групата „За бизнеса“ в Програмата на правителството. 
Основната цел на правителството е процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП да станат по-прозрачни,  да 
се поощрява конкуренцията и да се създаде възможност повече обществени поръчки да се изпълняват от малки и 
средни предприятия. 
 
Основните промени се отнасят до радикалното намаляване на бюрократичната тежест за бизнеса, повишаване на 
прозрачността, премахване на изкуствените административни бариери за включване,  закрила на труда, стартиране на 
платформи за електронни обществени поръчки. Прецизиране на някои процедурни правила и изясняване на дефиниции, 
с цел намаляване на субективизма при оценяването на офертите. 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ 
15 юли 

В Понеделник, 15 юли 2013 г. се проведе редовно годишно общо събрание на сдружение 
„Български икономически форум“ (БИФ), в което членува и Италианска търговска камара в 
България. Общото събрание беше открито и ръководено от председателя на Управителния 
съвет на БИФ, г-н Георги Табаков, който след кратка встъпителна реч покани присъстващите 
да вземат активно участие по въпросите, включени в дневния ред. 
След одобряване на изготвения от Управителния съвет доклад за дейността и приемане на 
годишния  финансов отчет  за 2012 г., обсъждането се фокусира върху събитията през 
текущата 2013 г. и първите месеци на 2014 г. Г-н Георги Табаков отбеляза успеха на „Europe 
Business Forum”, провел се на 22 и 23 ноември 2012 г. в Истанбул. Това е първото събитие, 
спонсорирано и организирано от БИФ извън пределите на България, на което участваха около 400 представители от 
Балканския полуостров. 
Това беше и отправната точка за планиране на събитие в следващия програмен период във Виена. Председателят 
на БИФ по-нататък отбеляза затрудненото сътрудничество с българските институции поради политическата 
нестабилност в страната. Една ситуация, която предизвиква „бягство” на спонсорите на събитията, организирани от 
сдружението. 
 
Президентът на Италианска търговска камара в България, г-н Марко Монтеки, прояви съпричастност и потвърди 
желанието си за сътрудничество и подкрепа от страна на Камарата за успешното провеждане на Икономическия 
форум през ноември 2013 - традиционно събитие за международната общност от Балканските страни. 
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БНП ПАРИБА БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛНАТА УСЛУГА „ДЕПОЗИТ С БЪДЕЩЕ” 

БНП Париба стартира проект „Депозити с Бъдеще”. Това е първата изцяло дигитална 
платформа, посветена на депозитите и цели да посрещне нуждите и очакванията на 
българските потребители при управление на техните спестявания. 

За да даде публичност на новия проект, на 11 юли БНП Париба България откри първия по 
рода си „Concept Store" в сърцето на София. Създаването му цели да предостави на 
клиентите една приятна и уютна атмосфера, която да се превърне в уникално място за 
срещи и различни събития.  
 
БНП Париба стартира първите изцяло дигитални депозити чрез www.deposits.bnpparibas.bg. Иновативната 
концепция на новата платформа е с амбиция да посрещне нуждите и очакванията на българския потребител, който 
живее модерно и иска да има достъп до спестяванията си навсякъде и по всяко време. 
 
„Клиентите на БНП Париба поставят сигурността на първо място. А лихвените проценти са допълнителен 
стимул. Все пак нашето желание е да предложим на клиентите ни доста атрактивна лихва” - коментира Ханс 
Бруке, ръководител на БНП Париба за България. „Нашата мисия е да съчетаем най-модерната и сигурна 
технология с възможно най-високо ниво на обслужване на клиентите, като същевременно се възползваме от 
финансовата стабилност на БНП Париба. Основната ни цел е да изградим и поддържаме дългосрочни 
отношения с клиентите. Това е в основата на нашия бизнес модел". 
 
„За нас е важно да посрещнем клиентите и да ги предразположим към ползване на онлайн платформата. Това е 
дигитално преживяване, но по много човешки начин. Ние се стараем да останем човечни в дигиталната ера. В 
тази връзка, изградихме център за обслужване на клиенти, който да предостави високо професионална услуга 
по телефона" - каза Жослин Тома-Вукович, мениджър на Бизнес линия Депозити в банката. 
 
БНП Париба е с рейтинг А+ от Standard & Poor's, А2 от Moody's и А+ от Fitch, което я прави една от банките с най-
висок рейтинг в света и с най-добър рейтинг сред банките, присъстващи в България. 
През последните месеци банката получи множество престижни награди от международни медии за стабилността 
си и финансовата сила, която представлява. Една от тях е Банка на годината 2012 от International Financial Review. 

 
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. 
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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 (машиностроене, корабостроене, хранително-вкусова промишленост, градинарство, логистика 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. 

Италианска търговска камара в България проведе срещи с 16 фирми от 
област Лигурия, развиващи дейност в областта на агробизнеса, образованието 
и корабостроенето, които проявиха интерес към 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. 
 

 
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. 
 

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

 
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/
http://www.xopeka.com/

