
Ако проявявате интерес към някои от новините в 

нашия бюлетин или желаете да установите контакт с 

италиански фирми от Вашия сектор, пишете ни на 

sofia@ice.it. Услугата е безплатна за български фирми. 

 
 

 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
информация и бизнес възможности 
Италия - България 

 

Брой 174 

Март 2020 

 

Във връзка с мерките за ограничаване на 
разпространението на COVID-19, голяма част от бизнес 

събитията в засегнатите зони в италия с участие на 
нашата Агенция в настоящия период се отлагат за по-
късна дата.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
НОВИНИ И СЪБИТИЯ 
 

ПРОГРАМА ЗА МАРТ НА ИТАЛИАНСКИЯ КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ 
ИТАЛИАНСКО КИНО НА СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 
В рамките на 24-тото издание на кинофестивала 

София Филм Фест, в периода от 12 до 31 март ще 
можете да гледате 6 италиански филма. Италианската 

гала ще се състои на 21 март в 18.00 ч. в Кино 
Люмиер Лидл с прожекцията на „Мартин Идън”. В 
рамките на кинофестивала и по повод 100-

годишнината от рождението му, ще почетем и големия 
италиански режисьор Федерико Фелини с един от 

шедьоврите му - "Сладък живот". Програмата на 
всички прожекции ще видите, като кликнете върху 
заглавието на съответния филм: 

МАРТИН ИДЪН 
ПРЕДАТЕЛЯТ 
ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ 

ПРЕГОРЯЛА ЕРЕС 
СЛАДЪК ЖИВОТ 

ВЪПРЕКИ МЪГЛАТА 
Организирано от Art Fest в сътрудничество с 
Италиански културен институт – София. Вход – с 

билети.  
 

 

ИЧЕ – офис в София – е 
държавна структура на 
италианското правителство, 
която има за задача да 
популяризира Made in Italy и 
да подпомага италианските 
предприятия с интерес да 
изнасят и инвестират в 
България. Нашият офис 
подпомага и българските 
предприемачи, които желаят 
да внасят продукти Made in 
Italy и да установят 
контакти с италиански 
фирми. 

 
ИЧЕ – Агенция за 

подпомагане и 

интернационализация на 

италианските предприятия 

в чужбина   

 

Секция за насърчаване на 

обмена към Посолството на 

Италия в София 

 

Бул. Kнягиня Мария Луиза, 

2 Бизнес център ЦУМ,  ет. 

5  1000  София 

Teлефон: 02 9861574, 
9861618 

Факс: 02 9817346 

E-mail: sofia@ice.it 
Web www.ice.it 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:sofia@ice.it
mailto:sofia@ice.it
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/martin-eden-di-pietro-marcello.html
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/il-traditore-di-marco-bellocchio.html
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/la-famosa-invasione-degli-orsi.html
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/the-burnt-orange-heresy-di-giuseppe.html
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/rendiamo-omaggio-a-federico-fellini.html
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/calendario/2020/03/nonostante-la-nebbia-al-siff.html
mailto:sofia@ice.it


МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация  
на италианските предприятия в чужбина 
Секция за насърчаване на обмена към Посолството на Италия в София 
Бул. Kнягиня Мария Луиза, 2 – Бизнес център ЦУМ,  ет. 5 - 1000 София  
Тел.: 02 9861574, 9861618; Факс 02 9817346; E-mail: sofia@ice.it; www.ice.it/en/  

 
ВИКО МАДЖИСТРЕТИ 100 

По случай 100-годишнината от рождението 
на големия италиански дизайнер Вико 
Маджистрети, Институтът организира 
експозиция от пана, която ще бъде изложена 
на външната ограда на Посолството на 
Италия, откъм ул. Париж 2Б. Откриване: 
четвъртък, 19 март от 12.00 ч. Вход 
свободен.  

 

ФЕСТИВАЛ ppIANISSIMO 

По случай 23-ото издание на фестивала 
ppIANISSIMO, една от най-известните и 
международно признати италиански 
пианистки, Анна Д'Ерико, ще изпълни 
премиерно две нови произведения, 
написани специално за този повод от 
Филипо Пероко и Маурилио Качаторе - 
двама млади композитори, преподаватели в 
консерваторията.  Петък, 20 март, 19.00ч., 
Първо студио на БНР. Организирано от 
Фондация ppIANISSIMO в сътрудничество с 
Италиански културен институт – София. 
Вход – с билети.  

 

ДЕН НА ИТАЛИАНСКИЯ ДИЗАЙН 

По повод обявения от Министерството на 
външните работи на Италия "Ден на 
дизайна", в Езиковия център на Института 
ще бъдат прожектирани няколко 
документални филма, посветени на тази 
тема. 25 март, сряда, от 10.00 до 18.00 ч., 

бул. Патриарх Евтимий, 21 – София. Вход 
свободен. 

 
--------------------------------------------------------------- 
ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ ОТ XYLEXPO 
 
DEM GEOCOM # 2 – вторник 11 февруари , 
11.00 часа 
Готови ли сте за новостите на Xylexpo? 
Вижте първия клип Xylexpo  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_PCmniViu0E) 
 

Посети новия сайт на Xylexpo където ще 
намериш информация за посещение на 
предстоящия панаир в периода 26-29 май 
2020 в Милано www.xylexpo.com/it/visitare  

l 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
Милано, град на дизайна  
Утвърден на световно ниво като град на 
дизайна и архитектурата, Милано предлага 
на посетителите достъп до изкуство и 
култура, до гастрономия и италиански 
начин на живот.  
Градът предлага богат избор от луксозни 
структури, висок клас хотели, 
международни вериги, бутикови хотели, 
както и евтино настаняване, къщи за гости, 
вили и апартаменти, които да  задоволят 
всяко търсене. 
Посети xylexpo.com/it/visitare, за да 
организираш своето пътуване. 
Xylexpo е лесно достъпен с обществен 
транспорт,  с влак , от летища и с автомобил. 
Открий как да планираш посещението си на 

xylexpo.com. 
Вход 
Източен вход (метростанция Червена линия 1, 
спирка панаир Rho) служба съхранение на 
багаж. 
Южен вход 
Безплатен достъп онлайн при 
предварителна регистрация. 
Достъпът е предназначен за специалисти от 
сектора  и е безплатен при предварителна 
регистрация (достъпен от февруари 2020) на 
xylexpo.com/it/visitare 
Другият начин е да се закупи входен билет 
директно на панаира. 
Забранен е достъпа на малолетни до 12 
години, дори и придружени. 
Разписание: От 9.30 до 18.00 ч. от вторник 
26 до петък 29 май 2020 

Xylexpo е лесно достъпен с обществен 
транспорт,  с влак , от летища и с автомобил. 

https://www.youtube.com/watch?v=_PCmniViu0E
http://www.xylexpo.com/it/visitare
http://www.xylexpo.com/it/visitare
http://www.xylexpo.com/it/visitare


МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
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Ако се интересувате от посочените събития, 
пишете ни на sofia@ice.it.  

Открий как да планираш посещението си 
на xylexpo.com. 
Keep in touch 
xylexpo.com   
Facebook/xylexpo2020 
Twitter@xylexpo 
Организатор: Cepra Srl, Centro Direzionale 
Milanofiori, Strada 1, Palazzo F3 – 20090 
Assago (Mi) Italia tel. +39 02 89210200 – 
promozione@xylexpo.com  - info@xylexpo.com 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 

http://www.alimentando.info/wp-
content/uploads/2020/02/TIFM_Biofach_web-
1.pdf   

THE ITALIAN FOOD MAGAZINE - GULFOOD 
2020 SPECIAL EDITION 

http://www.alimentando.info/wp-
content/uploads/2020/02/TIFM2perWEB.pdf  

 

 

 

 

За контакти: 

 

ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация 
на италианските предприятия в чужбина 
Секция за насърчаване на обмена  
към Посолството на Италия в София 
 
Директор                                   Алесандра Капобианко 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 

                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова                                                     

Администрация, счетоводство  Калина Георгиева                                                                                                     
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