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ЗА НАС 

Италианска Търговска Камара в България е частна независима асоциация с нестопанска цел, регистрирана в Софийски градски съд 
и призната от италианското правителство с постановление на Министерство на икономическото развитие съгласно италиански 
Закон № 518/70 (Преустройство на италианските търговски камари в чужбина). 
Заражда се през 2001 г. с наименование Асоциация Италия България по инициатива на италиански и български предприемачи в 
резултат на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата потребност от по-съществена подкрепа за 
фирмите, участващи в този важен етап от развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилване на 
двустранните връзки през 2003 г. Асоциацията се преобразува в Италианска Търговска Камара в България, чиято амбиция е да 
изгради структура, способна да оказва активна подкрепа и да задоволява нуждите на своите членове, както и да предоставя свои 
услуги на всички външни предприятия, организации и сдружения, проявяващи интерес към проникване на българския пазар. През 
2003 г. Италианска Търговска Камара в България е приета в световната мрежа на Асоциацията на италианските търговски камари в 
чужбина Assocamerestero – една комплексна структура, основната дейност на която е да насърчава и подпомага развитието на 
световния търговски обмен, както и да бъде своеобразен референт не само за италианския бизнес, но и за италианските 
институции, заети с процесите на интернационализация. Италианските търговски камари в чужбина са сдружения на италиански и 
местни предприемачи и професионалисти, признати от италианското правителство по силата на закон № 518 от 01.07.1970 г., които 
са неразривна част от италианската система на търговските палати (законодателно постановление № 23 от 15.02.2010 г.), 
учредявани и развиващи дейността си в страните по света с най-силно италианско присъствие. Тази мрежа обхваща 81 камари в 55 
държави със 140 офиса и над 25 000 членуващи предприятия, от които 70 % са местни фирми, които работят или имат интерес да 
работят с Италия. Включването в тази мрежа позволява на Търговската Камара освен чувствително да разшири оперативния си 
обхват, така и да осъществява интензивен обмен на данни, опит и възможности с цялата италианска система на местните търговски 
палати и с италианските търговски камари по света с помощта на международната информационна система Pla.net, която свързва в 
единна голяма международна информационна мрежа професионалния капацитет на отделните търговски камари. 

Основните цели на Италианска Търговска Камара в България са: 
- Насърчаване и подпомагане на инициативите, насочени към засилване на икономическия, политически, социален и културен 

обмен между Италия и България; 
- Подкрепа за интернационализацията на МСП промоция на Made in Italy; 
- Насърчаване на дейности по оказване на икономическа, социална, образователна и техническа помощ. 

СПОРАЗУМЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

За да изпълнява по най-добрия начин своята роля на свързващо звено между двете страни, Камарата поддържа официални 
контакти и връзки с основните български и италиански държавни и регионални органи, институции и администрации, сред които 
Посолство на Италианската Република в София, Италиански институт за външна търговия – ИЧЕ София, Италиански културен 
институт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р.България, Посолство на Р.България в Рим, почетните 
консулства на Р.България в Италия, като работи в тясна връзка с обширната мрежа от български и италиански търговски камари. 
През изминалите години бяха сключени важни споразумения за сътрудничество с местни партньори, сред които Българска търговско-
промишлена палата, Търговско-промишлена камара – Пловдив и други териториални търговско-промишлено палати, Изпълнителна 
агенция за насърчаване на МСП, Българска агенция за инвестиции, редица браншови и двустранни камари, значими бизнес 
организации като Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Постоянният ръст на 
информационния поток, произтичащ от тази развита партньорска мрежа, води до умножаване на контактите и дава възможност за 
разработване и разпространяване на нови търговско-икономически възможности сред стопанските субекти на двете страни. 
 

ПАРТНЬОРСТВА С ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

      
 

      
 

Memorandum of understanding  между организацията на правителството за вътрешни инвестиции в 
България и Италианската търговска камара в България.  Целта на меморандума е да се улесни 
влизането и развитието на бизнеса в територията на Италия,  гарантира, че те имат контакт с 
централното правителство и местните власти и да ги насочи към най-добрите инвестиционни 
възможности.  Специално внимание се отделя на обмена на информация относно политиките и 
мерките за прехвърлянето на най-добрите практики и опит в областта на структурните фондове, 
както и предложения по европейските програми, по-специално в областта на изследванията, 
развитието и иновациите.   Двете институции са разгледани възможностите за сътрудничество от 
страна на промоционални дейности в полза на увеличаването на инвестициите в двете страни, чрез 
обмен на посещения на работодатели, участие в конференции и семинари, и др. 
Интернет страница:  http://investbg.government.bg/en  
 

http://investbg.government.bg/en


 

 

Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70 
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad  

 
Седалище:  Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria 

Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869- info@camcomit.bg  
Регионален офис: Bul. Hristo Botev 92/B, Business Center Rilon,fl.3-Plovdiv 4000 – Bulgaria 

Tel: +359 032 660897 –Fax: +359 032 660752 – info.plovdiv@camcomit.bg 
www.camcomit.bg 

 

       

              

 
Memorandum of understanding между Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия 
в България и Италианската търговска камара в България. Целта на меморандума е насърчаването 
на икономическите отношения между двете Страни, обмен и сътрудничество между малките и 
средни предприятия в България и Италия. Специално внимание се отделя на обмена на 
информация относно политиките и мерките за предаване на най-добрите практики и опит в 
областта на структурните фондове, както и предложения по европейските програми, по-специално 
в областта на изследванията, развитието и иновациите. 
Двете институции са разгледани възможностите за сътрудничество от страна на промоционални 
дейности в полза на малките и средните предприятия, като например обмен на посещения на 
предприемачи, организиране на участието им в заседания, конференции, търговски панаири и 
изложби. 
Интернет страница:  http://www.sme.government.bg/en/  
 

 

Споразумение за сътрудничество с Българската браншова камара на дървообработващата и 
мебелната промишленост за разработването на съвместни инициативи, които насърчават и 
подкрепят италианските и българските предприятия в определението за партньорство win to win. 
 Интернет страница:   www.timberchamber.com  

        
Споразумение за сътрудничество с новосформирания Българско-румънската търговско-
промишлена палата с цел разработване на съвместни инициативи, които насърчават и подкрепят 
българския, италиански и румънски бизнес в определението за партньорство win to win. 
 Интернет страница:    www.bccbr.com  

     

Споразумение за сътрудничество с Българска асоциация на електротехниката и 
електроникатаза разработването на съвместни инициативи, които насърчават и подкрепят 
италианските и българските предприятия в определението за партньорство win to win. 
 Интернет страница:  www.bcee-bg.org  

      

Споразумение за сътрудничество с National Association-  Hotel, Restaurant and Cafeteria  с цел 
разработване на съвместни инициативи, насочени към насърчаване и подкрепа на българските 
предприятия и италиански в определението за партньорство win to win. 
 Интернет страница:  www.xopeka.com  

 

Италианската търговска камара в България е официален представител на RIMINI FIERA за 
България. В сътрудничество с Търговската камара подпомага интернационализацията на събития, 
организирани от Rimini Fiera, предлага на потребителя възможността на чужди срещи и контакти по 
време на изложението и да участва като изложител, индивидуално и колективно. 
  

От 2009г е активирано бюрото за информация Панаир Римини в България. 
За информация: commerciale@camcomit.bg     

   

 

Италианската търговска камара в България е официален представител на FIERA MILANO за 
България. В сътрудничество с Търговската камара подпомага интернационализацията на събития, 
организирани от Fiera Milano, предлага на потребителя възможността на чужди срещи и контакти 
по време на изложението и да участва като изложител, индивидуално или колективно. 
  

От 1 юли 2006 г., е aктивиран представителния офис на Fiera Milano за територията на България. 
За повече информация: fieramilano@camcomit.bg 

http://www.sme.government.bg/en/
http://www.timberchamber.com/
http://www.bccbr.com/
http://www.bcee-bg.org/
http://www.xopeka.com/
mailto:commerciale@camcomit.bg
mailto:fieramilano@camcomit.bg
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Италианската търговска камара в България е официален партньор на GE.FI. Управление Fiere S.p.A 
за промоция на българската територия на само единствения  Международен салон на занаятите, 
AF Аrtigiano in Fiera. Сътрудничеството с Търговската камара се е утвърдило през годините, 
достигайки ръст от фирми изложители на Международното изложение в Милано. 

Интернет страница:  www.artigianoinfiera.it 

                  
Италианската търговска камара в България е официален партньор на Интер Експо Център,   най-
големият организатор на международни изложения и национално присъствие в България (София).  
Мениджър в Интер Експо Център, член на Международната асоциация на изложбената индустрия 
(UFI), Българската конвенция и посетители бюро (BCVB) и Централна Европа панаир алианс (CEFA) 
Интер Експо Център сътрудничи divesi години с Италианската търговска камара в България за 
насърчаване и привличане на италианските оператори в страната с различни изложения, които се 
провеждат всяка година в София. 
 
 По този начин Tърговската камара е основният събеседник на Интер Експо Център за всички 
инициативи, насочени към повишаване на двустранното търговско-икономическите връзки между 
Италия и България. 
 
Интернет страница:  www.iec.bg/en     
За да видите календара на събитията 2015г: http://iec.bg/en/events/2015  

    

        

 Memorandum of understanding  между организацията на правителството за вътрешни инвестиции в 
България и Италианската търговска камара в България.  Специално внимание се отделя на обмена 
на информация относно политиките и мерките за прехвърлянето на най-добрите практики и опит в 
областта на структурните фондове, както и предложения по европейските програми, по-специално 
в областта на изследванията, развитието и иновациите.   Двете институции са разгледани 
възможностите за сътрудничество от страна на промоционални дейности в полза на увеличаването 
на инвестициите в двете страни, чрез обмен на посещения на работодатели, участие в 
конференции и семинари, и др. 
Интернет страница: http://www.ccifrance-bulgarie.org/bg/  www.camcomit.bg  

     

Споразумение за сътрудничество с Банка ди Сондрио, за да се установи партньорство с цел 
развитие на бизнес отношенията между България и Италия, и помага на компаниите на банката в 
процеса на интернационализация на територията на България. Сътрудничеството с Банка ди 
Сондрио мине през даването на конкретни услуги, които да отговарят на нуждите на бизнес 
клиентите и съвместно организиране на бизнес мисии в България и Италия, и страната, в дни. 

Интернет страница: www.popso.it  

 

От май 2008 г. е отворена вратата на Търговската камара на Биела в проекта B2B "Биела за 
България" в сътрудничество с API и Confartigianato провинция Пиемонт. 

За информация: promozione@bi.camcom.it  

 

  

Споразумение за сътрудничество с ENEA - Италианската национална агенция за нови технологии, 
енергия и околна среда, насочени към идентифициране на области на международното 
сътрудничество по отношение на R & S, промотиране на иновативни технологии в енергия от 
възобновяеми източници и на околната среда. 

Интернет страница: fulvio.miraglia@enea.it 

http://www.artigianoinfiera.it/
http://www.iec.bg/en
http://iec.bg/en/events/2015
http://www.ccifrance-bulgarie.org/bg/
http://www.camcomit.bg/
http://www.popso.it/
mailto:promozione@bi.camcom.it
mailto:fulvio.miraglia@enea.it
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    Меморандум за разбирателство с Националния институт по аграрна икономика, публичен орган, 
подчинен на Министерството на земеделието и горите, които работят в областта на изследванията, 
измерване, анализ и прогнозиране на структурни и социално-икономически агроиндустрия, 
горското стопанство и риболов. Споразумението е резултат от интереса към предмета италианската 
общественост срещу България, която дава възможност за ползотворно сътрудничество с 
институциите в България, с подкрепата на Италианската търговска камара на място, чрез 
изпълнение на инициативи в подкрепа на италианската аграрно-промишленост.  
 
Интернет Страница: www.inea.it. 

    

От ноември 2010 г. Камарата е член на мрежата ER възобновяема енергия Unioncamere. 
За информация: www.energierinnovabili.org  

      

 

Споразумение за откриване на бюро Ca 'Foscari в света, с основната цел да се насърчи 
интеграцията между университета и в света на производството в чужбина чрез организиране на 
стажове предлагат структурирани услуги за пряка среща между младите хора, системата на 
университетското образование и бизнеса. 
 
От 8 октомври, 2012 г. e активен  в Италианската Търговска Камара Desk "Ca 'Foscari в света", 
насочена към насърчаване на интеграцията между университета и в света на производството в 
чужбина чрез организиране на курсове за обучение и оферта обслужване съчленени от прекия 
контакт между младите хора, университети и фирми. 
 
Интернет страница:  www.unive.it  

 

Конвенция 1000/1998 от 01.07.1998, подписан от Университет Bocconi, Университет в Милано и 
Assocamerestero. Италианската търговска камара в България е предмет Хост дипломирани студенти 
или абсолвенти, за период от три месеца на обучение. 
 
Интернет страница: http://www.unibocconi.it/  

             

Асоциация организация с нестопанска цел, е основана през 1992 г. в Перуджа за насърчаване на 
връзката между заетостта и професионалното обучение, висшето образование и научните 
изследвания, бизнес и правителствени клиенти. Tucep разделия дейността си в няколко действия, 
включително: подкрепа на процесите на обучение и да се улесни навлизането на пазара на труда; 
процеси за подпомагане на ориентация, иновации и информация за тези, които се готвят да влязат 
в света на труда; подобряване на отношенията между университети, фирми, държавни агенции, 
фирми и техници чрез обучение се нуждае от анализ. Съгласно Програмата за учене през целия 
живот и Еразъм Поставяне 2013/2014 на обявлението, Търговската камара е предмет Хост 
италианските студенти за период от малък местен специалист. 

Интернет страница:  http://www.tucep.org/  

  Споразумение за откриване на бюро Link Campus, с основната цел да се насърчи интеграцията 
между университета и в света на производството в чужбина чрез организиране на стажове 
предлагат структурирани услуги за пряка среща между младите хора, системата на 
университетското образование и бизнеса. 
От февруари 2015 г., Италианската търговска камара в България е официален партньор на Link 
Campus университет University и представител за България.  
Pagina web: www.unilink.it    

 

 

 

 

http://www.inea.it/
http://www.energierinnovabili.org/
http://www.unive.it/
http://www.unibocconi.it/
http://www.tucep.org/
http://www.unilink.it/
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ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ 

Дейността ни е фокусирана върху подпомагане на бизнеса и ежедневно предлагаме на фирмите широка гама от услуги, като 
ползваме подбрана мрежа от специализирани консултанти. 
Италианска търговска камара в България предоставя на своите членове ексклузивната членска карта на Assocamerestero, която 
осигурява преференциални условия и ползване на услуги в Италия и 55 страни по света в 60 000 търговски обекти (хотелски вериги, 
ресторанти, магазини за облекло и мода). 

 
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Панаири и изложения в Италия и България 
 Селективен подбор на фирми и данни 
 Бизнес предложения по пазари/сектори 
 Финансови инструменти за интернационализация 
 Актуални състояния на фирми 
 Статистически данни за обмена Италия - България 
 Финансово-икономически и секторни проучвания 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ 

 Организиране на търговски мисии 
 Участие в панаирни прояви 
 Присъствие на представителните щандове на Камарата 
 Организиране на двустранни бизнес срещи 
 Разработване на работни програми 
 Намиране на търговски партньори за смесени дружества 
 Разпространение на оферти/запитвания за стоки и услуги 
 Мейлинг и директен маркетинг 

ПОДПОМАГАНЕ 

 На търговския обмен и за сключване на сделки 
 Представителни информационно-промоционални бюра 

на бизнес асоциации и институции (активни бюра: 
Панаир Милано, Търг.Камара Верчели, Умбрия Експорт) 

 На трансфера на технологии 
 При учредяване на търговски дружества на място 
 За приятелско уреждане на спорове 
 Консултации относно законодателството и нормативната 

уредба на специфични дейности 
 По митнически и транспортни въпроси 
 Коучинг при подготовка на работни срещи 
 Консултации и насоки за подготовка и представяне на 

документация, свързана с назначаване на български 
и/или чуждестранен персонал (само за членове от 
Италия с регистрирана дейност в България) 

ОБУЧЕНИЕ 

 Квалификационни и опреснителни курсове по корпоративно 
управление 

 Образователни стажове за студенти и за следдипломна 
квалификация (по споразумения с университет Bocconi, 
университет Ca’ Foscari и фондация CRUI) 

 Езикови курсове по бизнес италиански и български за 
фирми и частни лица 
 
 

КОМУНИКАЦИЯ 

 Бюлетини 
 Работни вечери 
 Връзки с обществеността 
 Интернет сайтове 
 Рекламни кампании 

ДРУГИ УСЛУГИ 

 Регистрация на бизнес адрес 
 Устен двупосочен превод български/италиански език 
 Съдействие и придружаване на територията на страната 
 Писмени преводи 

ИНВЕСТИЦИИ 

Промоция и съдействие при осъществяване на инвестиции в 
България и Италия 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО 

Насочване към квалифициран консултант за индивидуална 
оценка на застрахователната стойност при най-добро 
съотношение застрахователна премия/обезщетение. 

БАНКОВИ КОНСУЛТАЦИИ 

Камарата е договорила референциални условия с някои от 
основните български банки, като съдейства за намиране на 
най-подходящи форми на финансиране според изискванията 
на всяка фирма. 

МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ 

Експертно обслужване в областта на маркетинга и 
комуникацията при лансиране и представяне на фирми, 
продукти и услуги. Стратегическо развитие на комуникацията 
и възможностите за бизнес, включително и чрез присъствието 
на Камарата в интернет пространството. 

ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ 

Камарата предоставя експертни консултантски услуги и 
правна помощ в областта на корпоративното и данъчното 
законодателство. 

ПАЗАР НА ТРУДА 

 База данни за търсене и предлагане на работа 
 Подбор на квалифициран персонал 
 Трудова борса 
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НАШИ ПАРТНЬОРИ 

 

Министерство на икономическото 
развитие на Италианската Република 
 

 

Асоциация на италианските търговски 
камари в чужбина 

 
Съюз на италианските 

търговско-промишлени палати 

 
               Български икономически форум 

 

София – Ежропейска Столица на Спорт 
2018 

Нов Куриер Италия България 
Двуезично периодично издание за 

двустранните политически, икономически,   

търговски и културни отношения 

 

КРИБ  
Гласът на българския бизнес 

 
Френско-българска търговска 

и индустриална камара 

Network Er - Energie Rinnovabili 
Мрежа за възобновяеми енергийни източници 

Unioncamere 

 
Консорциум Умбрия Експорт  

Бюро за България 

Конфиндустрия Умбрия Национален институт 
туристически научни 

изследвания 

 

Национална камара на Електротехниката 

 

Национално сдружение 
на общините в България 

 

Национална мрежа за бизнес развитие 

 

ItalPlanet - L’Italia nel Mondo 

 

Университет Падуа 

 

Университет Салерно 
 

 

Търговско-промишлена камара - Пловдив  
                           Национална лозаро-винарска камара  

http://www.bulgarianwines.org/
http://www.bcee-bg.org/
http://www.energierinnovabili.org/welcome.php
http://www.unioncamere.net/
http://www.namrb.org/english/
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ПРОЕКТИ 

В качеството си на активен партньор Камарата е участвала и продължава да участва в следните проекти: 

 

 

 
ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО 
ИТАЛИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ ПО СВЕТА  
Марката за качество на италианските ресторанти по света Италианско гостоприемство, е инициатива на Съюза на италианските 
търговско-промишлени палати Унионкамере, осъществявана в сътрудничество с Италианската федерация на обществените 
заведения (FIPE) и с оперативното съдействие на Националния институт за туристически проучвания (ISNART). Проектът си поставя 
следните цели: да развие и популяризира традиционните италиански хранителни продукти и да валоризира италианската 
еногастрономическа култура; да повиши имиджа на италианските ресторанти в чужбина, гарантиращи спазването на стандартите 
за качество Италианско гостоприемство; да бъде изградена международна мрежа, която да позволява провеждането на 
промоционални събития, представящи най-добрите италиански продукти; да създава нови възможности и да пропагандира 
италианските ресторанти по света и марката за качество Италианско гостоприемство. 
 

 
 
 
 
 

За 2014/2015 г. Италианската Търговска Камара в България има намерение да затвърди 
промоционалните си дейности и задействане на мрежата на италианските ресторанти по света в 
България, свързвайки ги функционално с дейностите, които вече извършва Унионкамаре – в тясно 
сътрудничество и със самите Италиански търговски камари в чужбина – в рамките на инициативите 
на Програма Италия 2015 „Мастер План на правителството за Експо Милано 2015„ и проекта 
„Италиански най-добри продукти: италианските ресторанти по света за Експо Милано 2015”. 
 
Италианската Търговска Камара в България смята да отговори на макро целите на системата на камарата: да допринесе за 
увеличаване на потока от български посетители към палатите на Експо 2015; да допринесе за нарастване на интереса на 
българските посетители към италианската храна; да стимулира български икономически оператори да задълбочат познанията си 
за италианските производствени „екосистеми” чрез популяризиране на връзката между  качествените продукти в териториалния 
контекст; да допринесе световното изложение в Експо 2015 да върне на Италия образ,  извън стереотипите, „съвременна”, 
фокусирана върху многобройните производствени звена, териториални и културни реалности. 
„Ospitalità italiana” се осъществява с финансовата помощ на оперативния фонд за сътрудничество на Съюза на италианските 
търговско-промишлени палати Унионкамере. 
За допълнителна информация: www.10q.it    

 

       
 
EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe” 
 
EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe” е международен проект 
за сътрудничество продължителност от 24 месеца, финансиран от програмата на ЕС за 
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) 2007-2013 г. и чиято основна цел е 
да се идентифицират и да насърчава, в рамките на страните, участващи в проекта иновации в 

http://www.10q.it/
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областта на социалната дейност, като се вземе предвид ролята на социалните предприятия в системата за правене на бизнес, а не  
само като израз на социална система.  
 
Проекта EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe” координирано от град Венеция (водещ 
партньор), с участието на различни партньори в Италия (регион Венето), Австрия (Асоциация за предотвратяване на отпадъците-
ARGE), Словения (RDA Агенция за регионално развитие на Северна Приморска LTD., Нова Горица), Унгария (Pannon Business 
асоциация Network), Сърбия (камара на търговията и промишлеността на Сърбия) и Италианската търговска камара в България, 
като единствен източник на българска територия, в допълнение към участието на някои партньори стратегически партньори от 
Белгия и Италия. 
За повече информация: www.easeandsee.eu  или можете да посетите фейсбук страница EASE AND SEE 
   

 
PROACTIVE_CHANGE – “Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change” 
Европейска комисия -  Заетост, социални дейности и приобщаване – Програма PROGRESS 
 
Италианската търговска камара в България от страна на Европейската комисия е получила официално 
уведомление за одобрение на проекта PROACTIVE_CHANGE – “Promoting Restructuring Opportunities for 
an Active Change”, финансиран от Европейската програма PROGRESS в рамките на call for proposal 
“Mutual learning in the field of skills and employment, EU Sector Skills Councils, Restructuring”. 
Програмата PROGRESS е финансов инструмент, който подпомага развитието и координацията на политиките на ЕС в следните 
области: заетост, интеграция и социална защита, условията на труд, борба с дискриминацията и равенството между половете. 
 
Проекта “PROACTIVE_CHANGE” общата продължителност от 12 месеца, има за цел да подкрепи прилагането на Европейската 
стратегия за професионалните (EES) чрез подобряване на капацитета на участниците в областта на добрите и иновативни практики 
в очакване на промяна и реконструкция се извършва на всички нива, европейски, секторни, регионални, национални и 
корпоративни. 

 
PROACTIVE_CHANGE – “Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change” вижда като Leader 
Partner Конфиндустрия Умбрия (Италия) и други петима партньори от следните страни от Европейския 
съюз: Германия (Италианска търговска камара в Германия), Румъния (Конфиндустрия Румъния), Италия 
(Umbria Export), Испания (Ajuntament dе Viladecans) и България с Италианската търговска камара в 
България, които са били натоварени със дейностите по изпълнението и изпълнението на дейностите по 
работния пакет 3 - семинари и образователни посетете национално и местно. 

 
За повече информация: www.promotingproactivechange.com или можете да посетите фейсбук 
страница PROACTIVE CHANGE  

 
Проект DOING BUSINESS IN THE BALKAN AREA & IN TURKEY 

съфинансиран от 
 
Проектът е включен в конкретен програмен фокус за 2012 г. на оперативния фонд за сътрудничество на Унионкамере, отнасящ се 
за БАЛКАНИТЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ БАСЕЙН, където Италианските търговски камари в чужбина, Унионкамере и Министерство 
на икономическото развития продължават активно да разгръщат интензивна дейност за насърчаване на партньорството, предвид 
растящото внимание и интерес от страна на фирмите към този регион. Италианските търговски камари в чужбина, което развиват 
своята дейност в макрорегиона, обхващащ Балканския полуостров и Турция, имат зад гърба си дългогодишен опит в 
осъществяването на съвместни проекти, бизнес контакти, в организирането на предприемачески мисии в Италия и в други 
държави, както и в представянето на отделни стопански сектори. Този опит бе натрупан предимно от участието в съвместни 
Мрежови проекти, които дадоха възможност на тази Камари да разработят браншово насочени проекти, донесли с течение на 
времето значителни икономически резултати. Допълнителни възможности за съвместна дейност дадоха и конкретните протоколи 
за сътрудничество, сключени с Камарите, присъстващи в дадена страна, а така също проектните предложения, инициирани от 
Камарите от по-обособения регион на Балканите и насочени към аналогични структури и панаирни организации в Италия. От 
всичко това се зароди иновационната идея за изграждане на мрежа с участието на Италианските търговски камари в страните от 
региона за осъществяване на многостранен пазарен подход, която идея срещна силно одобрение както от страна на 
предприятията, така от страна на партньорите по проекта. 
“Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” се осъществява с финансовата помощ на оперативния фонд за сътрудничество на 
Съюза на италианските търговско-промишлени палати Унионкамере. 
За допълнителна информация: www.ccie4business.eu  
 

 

http://www.easeandsee.eu/
http://www.promotingproactivechange.com/
http://www.ccie4business.eu/
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съфинансиран от   

    
 
 

 
Проект CHAMBER PARTNERSHIP 2011  

ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ – възможност за развитие на        съфинансиран от  
отношенията Италия-България 

 
 
Проектът е резултат от споделянето на актуални инициативи и стратегии за изпълнение с някои структури към Италианските 
търговски камари, част от мрежата за възобновяеми енергийни източници ER Energie Rinnovabili, на която Италианската търговска 
камара в България стана член през ноември 2010 г. Мрежата ER Energie Rinnovabili, промоцирана от Unioncamere и координирана 
от Dintec - консорциум между търговските камери и ENEA, има за цел да осъществява координирано представяне и 
разпространение на инициативите и най-добрите практики, реализирани от италианските търговски камари за развитие на 
възобновяемите енергийни източници в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, като оказват съдействие на 
съответните предприятия за съчетаване на селскостопанските дейности с производствената верига, околната среда, енергийната 
ефективност и енергоспестяването. 
Идеята по проекта е развита в тясна взаимовръзка и единодействие с предложенията от мрежата на Италианските търговски 
камари във Франкфурт и Мюнхен, като има за цел да се постигне интернационализация с фирмите от България, работещи и 
участващи в проекти на Италианските търговски камари, чрез насърчаване трансфера на технологии и знания, чрез бизнес връзки, 
както и чрез намиране на възможности за достъп до насърчителни програми на местно (по т.нар. структурни фондове) и на 
европейско ниво (по програми за финансиране, управлявани пряко от ЕС) за развитие на технологии и международно 
сътрудничество, свързани с възобновяемите енергийни източници. 
“Chamber Partnership” се осъществява с финансовата помощ на оперативния фонд за сътрудничество на Съюза на италианските 
търговско-промишлени палати Унионкамере. 
За допълнителна информация: www.energierinnovabili.org   

 
 РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ 
 с участие на Италианските търговски камари 
 в Югоизточна Европа и Балканите 
 
 

ITALIAN DESK SUD-EST: Италианските търговски камари в чужбина 
в услуга на фирмите от новоприетите страни в ЕС и от страните кандидатки за членство за проактивно участие в европейските 
програми в периода 2007-2013 г. 
Специалният проект Italian Desk Sud-Est, съфинансиран от италианското Министерство на икономическото развитие със средства по 
закон № 518/70, в който участват Италианските търговски камари в чужбина от Словакия, Румъния, Унгария, Турция, Чехия, 
България и Белгия, насърчава проактивната роля на включените в него камари при разработване на информационни кампании, 
стратегии, инструменти и дейности за ефективна подкрепа в полза на предприятията, възнамеряващи да кандидатстват за 
финансиране по линия на европейските фондове. Това е инициатива, която чрез активиране и свързване в мрежа на седем пункта 
за информация и подкрепа към търговските камари от посочените страни – две от които в Турция, съответно към камарите в 
Истанбул и Измир – предоставя на италианските стопански субекти, желаещи да инвестират в централна и източна Европа, цялото 
богатство от познания и компетенции, които съответните камари в новоприетите и бъдещи членки на ЕС са натрупали с течение на 
времето в областта на проектите, финансирани по европейските програми, благодарение на тяхната жива връзка с европейските 
институционални и бизнес реалности. 
За допълнителна информация: europa@camcomit.bg  

 
       
РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ 
с участие на Италианските търговски камари в чужбина 
УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009/2010 
 
Италианска търговска камара в Германия, в качеството си на проектен лидер, съвместно с Италианските търговски 

камари в Барселона, Белград, Кордоба - Аржентина, Истанбул, Лион, Лисабон, Лондон, Люксембург, Мюнхен, Рио де Жанейро, 
Росарио - Аржентина, Солун, София, Стокхолм, Ванкувър, Виена и Цюрих стартира програма с редица инициативи в областта на 
устойчивото развитие на околната среда и възобновяемите енергийни източници, фокусирана върху страните от Югоизточна 
Европа и особено върху новите държави членки на ЕС. Италианска търговска камара в България изпълнява ролята на координатор 
по отношение на камарите от Югоизточна Европа. 

съфинансиран от   
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Проектът е съфинансиран от Министерство на икономическото развитие на Италия и си поставя три основни цели: установяване на 
диалог между фирмите от по-развитите в технологично отношение страни с тези от страните, където спешно е нужно да се въведат 
и да се засили прилагането на модерни технологии за намаляване на отпадъците и тяхното оползотворяване; подпомагане 
конкурентоспособността на италианските фирми на външните пазари; насърчаване установяването на сътрудничество между 
италиански фирми и такива от Централна и Северна Европа за предлагане на съвместни технологии в страните, нуждаещи се от 
спешно развитие на устойчива околна среда. 
За допълнителна информация: www.energieambiente.org  

 
РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ 
с участие на Италианските търговски камари в чужбина 
AEROSPACE 2010 АВИАЦИОННИ И КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
Италианска търговска камара в България, съвместно с камарите в Лисабон и Мелбърн, участва като партньор по Регионален проект 
в сектора на космическите и авиационни технологии, който се ръководи от Италианска търговска камара в Германия в 
партньорство с камарите във Франкфурт, Канада, Франция, Великобритания, Чехия, Испания, Швеция и Швейцария. 
 
Проектът е съфинансиран от италианското Министерство на икономическото развитие и е включен в неговите стратегически цели. 
Ведомството даде зелена светлина за финансиране на 78 индустриални проекта в областта на отбранителната авиационна 
промишленост и електроника на обща стойност 480 милиона евро. Основните задачи на проекта включват създаването и 
консолидирането на мрежа от международни бизнес контакти и отношения, валоризиране на най-високите постижения на 
различните италиански клъстери зад граница, осигуряване на достъп на МСП до международни проекти, развитие на 
корпоративното взаимодействие с ефикасен обмен на добри практики, засилване на иновациите, насърчаване на сектора като 
двигател на цялата национална индустрия. 

 

       
ПРОЕКТ B2B – Biella to Bulgaria 
 
Търговска Камара на гр. Биела, Италия в сътрудничество с Агенция за малките и средни предприятия в Биела, Конфартиджанато 
Биела и Италианска търговска камара в България координира проект B2B Biella с цел да насърчи развитието на 
предприемачеството от Биела чрез целенасоченото му популяризиране, като на участващите фирми се предлага пакет от 
персонализирани „съпътстващи бизнес услуги”, който предвижда обучение, специализирана консултантска помощ, участие в 
промоционални инициативи, follow up и съдействие след приключване на търговските мисии, което позволява фирмите да бъдат 
подкрепяни в различните фази от процеса на тяхната интернационализация с български партньори. 
За допълнителна информация: www.b2bgate.eu   

 
   
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
Трансфер на иновации 2009 
 

Проект "EIBG - European Integrated Business Growth for female owned enterprises" 
 
Партньори: Womens Business Development Agency (UK – водещ партньор), Италианска търговска камара в България (BG - партньор), 
J&AB Associates (UK – основен партньор), CCIAA Biella (IT - основен партньор), West Midlands in Europe Office (UK - основен 
партньор), Polish Chambers of Commerce (PL - основен партньор) 
За допълнителна информация: www.imagininggrowth.com  

 

       
BG161РО001/4.2-01/2008 „ПОДКРЕПА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ” 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. България – Приоритетна ос 04: „Местно развитие и сътрудничество” 
Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество” 
 

съфинансиран от   
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Проект „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на 
културното и природно наследство” 
В партньорство с: Община Елена (BG - водещ партньор), Община Монтефалко (IT - партньор), Италианска търговска камара в 
България (BG - партньор) 
За допълнителна информация: http://purtoe.eu/  

 

 
PHARE PROJECTS /2003/064-722  
1-а среща – „Развитие на предприемаческа система в страните от Източна Европа”, февруари 2004 г., Падуа. 
2-а среща – „Достъп до кредити за МСП: актуални проблеми, ролята на обществените организации, възможности за развитие”, 
февруари 2004 г., Любляна (Словения). 
3-а среща – „Комунални услуги и развитие на територията: опит и взаимодействия със страните от новата Европа”, март 2004 г., 
Падуа. 
 
PHARE PROJECT /2004/082-863-201 
FASTER “Food and Safety towards enlarged relationships for a new Europe”  
1-а среща - "Animal traceability", март 2005 г., Леняро (Падуа). 
2-а среща - "European Food safety: the roadmap", юни 2005 г., Леняро (Падуа). 
3-а среща – „Търговски обмен на качествени хранително-вкусови продукти в разширения европейски пазар”, септември 2005 г., 
Леняро (Падуа).  

 
 
 
 
 
ПРОЕКТ PARSEC C8 - Partnership for the Southeastern European Countries Corridor VIII 
 
Иницииран от Търговската Камара на гр. Киети и съфинансиран въз основа на закон № 84/2001 – „Разпоредби относно 
италианското участие в стабилизирането, възстановяването и развитието на Балканските страни", този проект има за цел да 
развива децентрализирано сътрудничество между 12-те участващи търговски камари и партньори от Албания, България и Бивша 
югославската република Македония (страните от Паневропейски коридор №8). 
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СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
 

  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 
 
 
Интернет сайт на Италианска търговска камара в България  
www.camcomit.bg      
 
Сайтът на Търговската камара е основният инструмент на разположение на потребителите 
комуникация да бъде постоянно информиран за възможностите за бизнес и инвестиции 
присъства в България и дейности камера. 
 
В резюме: 
Налични езици: италиански, български, английски 
Категории: 7 Ежедневно актуализирана 
Фокус: основната дейност през четири секции - членство, Услуги, търговски панаири и 
Европа бюро. 
Потребители: 40.000 
 

                                                                      
                  
 

ИНВЕСТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

Ръководството за бизнес „ИНВЕСТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ“ е новият редакционен 
продукт хартията на Италианската търговска камара в България, напълно 
подготвен и редактиран от персонала на Камарата в сътрудничество с 
Държавната агенция за инвестиции и влиятелния приноса на Министерството 
на икономиката и административното интернационализацията на 
Министерството на развитието декларация. 
 

 
 "Инвестираме в България" е инструмент, полезен и са валидни за всички 
италиански предприемачи, които искат да разширят своя кръгозор, да научат и 
се възползва от възможностите, предлагани от страната. 
Издател: Италианска търговска камара в България 
Честота: Тримесечен 

                                                                                                   Дата на публикуване: март, юни, септември, декември 
                                                                                                   Web Edition: http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida-web-2014  
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 80 Италиански търговски камари в света, 105 Италиански търговски камари, 39 Италиански търговски камари в чужбина.  

 19 Регионални съюзи, 135 Специални агенции за управление на рекламни услуги и инфраструктура, 9 Регионални 
центрове в чужбина. 

 Система за Панаири и асоциативен италиански свят, най големите хотелски вериги в София, Италиански цертифицирани 
ристоранти в България. 

 Служби на Агенцията за насърчаване в чужбина и интернационализация на италианските фирми, Италианския културен 
институт, председателя на Република България, Министерства, Общини и сдружения на български и в Българското 
посолство в Рим , Българския културен институт. 

 Научни форуми, на които Камарата участва в Италия и България. 
 
 
 
 
 

http://www.camcomit.bg/
http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida-web-2014
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   ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

 Услугата за информация е нова комуникационна проект написана изключително в италиански и 
адресирано предприемачеството италиански, италиански, пребиваващи в България. 
Съдържанието варират от двустранните отношения на балканската страна с Европа, 
политическите и икономическите сфери, от търговски отношения с Италия на информация за 
възможностите за бизнес и инвестиции в определени сектори от международните 
правителствени посещения на държавни глави в България. 
 
На дневна база, информационното обслужване е структурирана в 4/5 по-видните елементи, 
подчертани в централната част, заедно с информация за камерата за дейности поставена от 
външната страна, така че да се актуализира постоянно за дейности camerali по-интересни. 
 
Читатели: 3.500 
 

 
 
WEEKLY E-NEWSLETTER 

 
Бюлетинът е издателски цифров продукт написан на италиански и български език и е предназначен да 
информира читателите (членове на Камарата, Посолства, Италиански институти на културата, 
Институционални партньори, сдружения) за дейностите на камарата и основните събития. 
 
Всяка седмица се предлага с 9 точки резюмирани в първоначално обобщение, брошура предоставя на 
всичките потребители преглед на интересни обекти от търговски, икономически, културен и 
артистичен характер подобрени с видео и снимки за всеки редакционна. 
 
Читатели:  4.000 

 
 
 

 

ТЕМАТИЧНИ БЮЛЕТИНИ 
 Врата на Европа 

Роден от проект площ от CCIE райони на Източна Европа и на Балканите, за бюлетина носи 
навременна информация за стратегии, инструменти и дейности за ефективна подкрепа на 
италианските фирми които кандидатстват за отпускане на европейски средства, статии, написани от 
обсерваторията структурните фондове и общностни програми на Търговската камара на 
оперативните програми на Европейския съюз, обяви за търгове и на всички инициативи на ЕС в 
България. 

 Енергия и околна среда 
Роден от мрежов проект състав "Устойчивост на околната среда 2009/2010", съфинансирана от 
Министерството на икономическото развитие и международната търговия на Италия, на бюлетина 
"Енергетика и околна среда" има две основни цели: да помогнат на италианските фирми да участват 
в конкурентна начин чужди пазари и стимулира създаването на партньорства между италианските 
компании и фирми в Централна и Северна Европа да предложи общи технологии в страни с 
неотложна нужда да се развие екологичната устойчивост. 
     

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 
 

Италианска Търговска Камара в България расширява мрежата си от контакти чрез света на 
социалната мрежа: 
 
Facebook:    https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria 
Twitter:    https://twitter.com/CCIE_Bulgaria 
Youtube:  http://www.youtube.com/user/camcomitbg 

https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria
https://twitter.com/CCIE_Bulgaria
http://www.youtube.com/user/camcomitbg


 

 

Founded in 2003 and recognized by Italian Government in Law no.518/70 
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad  

 
Седалище:  Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria 

Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869- info@camcomit.bg  
Регионален офис: Bul. Hristo Botev 92/B, Business Center Rilon,fl.3-Plovdiv 4000 – Bulgaria 

Tel: +359 032 660897 –Fax: +359 032 660752 – info.plovdiv@camcomit.bg 
www.camcomit.bg 

Linkedin:  http://bg.linkedin.com/company/italian-chamber-of-commerce-in-bulgaria?trk=ppro_cprof 
 Flickr: http://www.flickr.com/photos/48479409@N03/ 

http://bg.linkedin.com/company/italian-chamber-of-commerce-in-bulgaria?trk=ppro_cprof
http://bg.linkedin.com/company/italian-chamber-of-commerce-in-bulgaria?trk=ppro_cprof
http://www.flickr.com/photos/48479409@N03/

