
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 179 

 Ноември 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЦА НА ИТАЛИАНСКАТА КУХНЯ ПО СВЕТА 

Петото издание на Седмицата на италианската кухня по 

света се провежда от 23 до 29 ноември, по проект за 

подкрепа и подобряване на селското стопанство и 

италианската кухня, реализиран от Министерството на 

външните работи и международното сътрудничество, 

заедно с много други партньори.  

Основната тема, избрана тази година, е „Знания и 

вкусове по италианските земи, 200 години след 

раждането на Пелегрино Артуси“, италиански писател, 

гастроном и литературен критик, автор на рецепти, 

които са в основата на историята на италианската 

кухня.  

По този повод нашият офис ИЧЕ София публикува 

"Вегетарианска готварска книга", която създадохме в 

сътрудничество с Международното кулинарно училище 

АЛМА и можете да свалите след безплатна регистрация 

на следния линк: https://bit.ly/39psChk  

 

 

 

 

 

 

Следете ни във facebook  на 

http://www.facebook.com/ITASofiaBulgaria/     

 

 

 

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.  

„ОНЛАЙН ВИТРИНИ” НА САЙТА НА ИЧЕ 

С особено задоволство съобщаваме, че на 

нашата интернет страница вече е достъпна 

най-голямата база данни на Агенция ИЧЕ с 

италиански фирми, които търсят или 

предлагат сътрудничество с чуждестранни 

партньори FIND YOUR ITALIAN PARTNER 

https://www.ice.it/en/my-home/find-your-

italian-partner .  

Базата съдържа над 1000 фирми (и 

непрекъснато се разширява), които 

представят своите продукти и услуги и 

същевременно предлага възможност на 

чуждестранни компании, в това число и 

български,  да се регистрират и 

популяризират БЕЗПЛАТНО в рубриката 

SEND YOUR BUSINESS PROPOSAL, достъпна 

след безплатна регистрация. 
 
NEW SPACE ECONOMY – EUROPEAN EXPO 
FORUM 
Тази година инициативата New Space economy- 
European Expo Forum  ще се проведе в 
дигитален формат на 11 и 12 декември.  
Фирмите и институциите, които се регистрират 
на платформата ще могат напълно безплатно:  
 -да следят цялата програма със семинари и 
конференции 
- да посетят виртуалното изложение и 
щандовете на изложителите 
- да поискат двустранни срещи B2B с 
изложители 
- да изпращат съобщения на цялата общност и 
да разменят визитки 
Програмата на събитието можете да видите 
тук: https://www.nseexpoforum.com/program-
schedule/  
Можете да се регистрирате на следния линк: 
https://live.nseexpoforum.com/membership/logi
n    
 

 
 

На електронния портал CONTRACT ITALIANO 
(обзавеждане до ключ), можете да се 
регистрирате безплатно и да получите 
достъп до полезна информация за 
италианските фирми и събития в областта 
на обзавеждането, интериорния дизайн и 
възможностите за бизнес: 
http://www.contractitaliano.it/it/   

КЛАСАЦИЯ SEENEWS ТOP 100 SEE: ШЕСТО 

МЯСТО ЗА УНИКРЕДИТ БУБЛАНК  

УниКредит Булбанк и тази година запазва 
шестото си място в класацията на 100-те най-
добри банки на SeeNews за региона на 
Югоизточна Европа. Банката е първа по 

големина сред българските участници и 
единственият представител на страната в топ 
10. 

 

ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ ТЪРСИ СЪТРУДНИК 

Посолството на Италия в България търси да 
назначи на постоянен трудов договор 
административен сътрудник в консулски 
отдел. Краен срок за кандидатстване: 15 
декември. За пълния текст на обявата и за 
допълнителна информация, моля, посетете 

следния линк (на итал. език): 

https://ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg
/ambasciata/news/dall-
ambasciata/2020/11/pubblicato-il-bando-per-
l-assunzione.html  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

С дълбока скръб 

съобщаваме, че ни напусна 

внезапно нашата 

дългогодишна колежка 

Калина Георгиева.  

Калина беше 

високостойностен човек, 

както в професионално, 

така и в лично отношение. 

Знаем, че всички колеги и партньори, имали 

възможността да работят с нея, са успели да 

оценят качествата на скъпата ни Калина.  

Оставяш празнота в Офиса, която не може да 

бъде запълнена. 

----------------------------------------------------------------------------- 

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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