
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. 
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2 ЮНИ -  НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ИТАЛИЯ 
Поради ограниченията, наложени от настоящата 

извънредна обстановка, за съжаление не беше възможно 
организирането на традиционния прием по случай 
Националния празник на Италия 2 юни.  За да отбележи 

по подходящ начин тази важна годишнина, Посолството 
на Италия в България предвиди редица виртуални 

дейности. 
 
Специално видео за основните принципи на 

италианската Конституция, създадено от компонентите 
на Системата Италия в България (Посолство на Италия, 
Италиански културен институт в София, Агенция ИЧЕ 

София, Италианска търговска камара в България, 
Конфиндустрия България), заедно с двамата почетни 

консули на Италия в България: 
https://youtu.be/YQj3_M5rZlkbulga   
 

Видео с обръщение на посланик Стефано Балди на 
английски език със субтитри на български: 

https://youtu.be/-If5APH5xJA  

 
Три книги в дигитална версия, за свободно изтегляне. 

Посланици на Италия в София. Главни действащи лица 
на 140 години дипломатически отношения между 
Италия и България от Стефано Балди - (на италиански 

език) http://tiny.cc/AmbasciatoriBG  

Фотографски албум 140 години отношения между 
Италия и България от Стефано Балди - (на италиански и 
български език) http://tiny.cc/Album140ITBG  

(Не)видимите площади - под редакцията на Марко 
Делогу (на италиански и английски език) 
http://tiny.cc/piazze_invisibili  

 

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 
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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/  

 

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

НОВИНИ И СЪБИТИЯ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Регистрация за онлайн конференцията 
PRINT4ALL на линк 
https://conference.print4all.it/en/  

 
ОРФЕЙ, ПРЕСЪЗДАДЕН ОТ СТЕФАНО ПОДА, 
ВЪВ ФОТОГРАФИИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР 
БОГДАН ТОМПСЪН 
Италианският културен институт в София 
представя фотографска изложба, аранжирана 
в Градската градина в София, която ще може 
да бъде посещавана от 1 до 14 юни 2020. Това 
е експозиция на театрални фотографии от 
постановката на „Орфей и Евридика“ от Глук в 
пловдивския Античен театър, пресъздадена от 
Стефано Пода и осъществена от Държавна 
опера-Пловдив. Събитието бе реализирано в 

рамките на Пловдив – европейска столица на 
културата 2019, заедно с италианския град 
Матера - и бе една от най-значимите изяви, 
плод на културното сътрудничество между 
Италия и България. Изложбата се осъществява 
с любезната подкрепа на Столична община. 

 
ИТАЛИАНСКИ КАНДИДАТИ ЗА НАДЗОР ПРИ 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЛОТ 3.2 КРУПНИК - 
КРЕСНА ОТ АМ „СТРУМА“ 
Отворени са офертите на допуснатите 
участници в обществената поръчка за 
изпълнител на строителния надзор при 
проектирането и изграждането на платното за 
София на автомагистрала „Струма“ в участъка 
Крупник – Кресна. Обществената поръчка е в 
две обособени позиции. 
Сред участниците в двата лота в обединение с 
различни български фирми са и пет 
италиански кандидати. 

 

 

 

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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