
Ако проявявате интерес към някои от събитията 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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КОНКУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 
Офисът в София на Италианската търговска агенция, 

заедно с Посолството на Италия в София, са 
партньори на Фондация Америка за България в 

техния нов конкурс за проектни предложения, 
посветен на селския туризъм в Северна България. 
Италия ще сподели своя опит в тази сфера.  

Могат да кандидатстват юридически лица, 
регистрирани в България, включително фермери, 
микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи 

селскостопански и туристически продукти, къщи за 
гости и малки семейни хотели. Насърчават се 

партньорства с туристически агенции и туроператори.  
Проектите трябва да се осъществяват на територията 
на областите северно от Стара планина – Видин, 

Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико 
Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра 

и Добрич. 
Размерът на финансирането на одобрен проект е до 25 
000 лева. Проектите трябва да се реализират и всички 

разходи да бъдат направени в рамките на двадесет и 
четири месеца след подписване на договора за 
дарение. 

Краен срок за кандидатстване: 15/02/2022 
На 19 януари ще се проведе разяснителен уебинар на 

Фейсбук страницата на Фондация Америка за 
България. 
 

 
 

 

 

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 участие в посочените 

събития, пишете ни на sofia@ice.it.  

Можете да се запознаете с условията на 
конкурса за проекти на страницата на 
Фондацията:  
https://us4bg.org/bg/rfp-tur-agritourism-2022/  
 
MILANO UNICA 
В периода 1-2 февруари в Милано ще се 
проведе 34то издание на МИЛАНО УНИКА - 
международен панаир, посветен на 
текстилната индустрия и аксесоарите за дрехи: 
https://www.milanounica.it/   
Милано Уника съвместно с Италианска 
търговска агенция канят за участие фирми и 
журналисти от сектора.  
Краен срок за записване 25 януари 2022.  
За повече информация пишете ни: sofia@ice.it  
 
EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS 2022 
Expo Riva Schuh е най-значимото 
международно изложение, посветено на 
обемните обувки и се провежда едновременно 
с изложението за чанти и аксесоари Gardabags. 
От 5 до 28 февруари организаторите на 
изложението Expo Riva Schuh и на Gardabags 
ще предоставят възможност за провеждане на 
виртуални бизнес срещи между изложители и 
байери на следната платформа: 
https://exporivaschuh.it/en/digital-connection  
Заинтересованите представители на фирми 
могат да се регистрират тук: 
https://exporivaschuh.it/en/area-
visitors/registration  

След завършване на процедурата по 
регистрация ще получите потвърждение и още 
един имейл, който ще предостави директен 
достъп до платформата. 
 
FILO 
В периода 23-24 февруари в Милано, в MiCo - 
Milano Convention Centre ще се проведе 57-то 
издание на международното изложение за 
прежди и технически текстил FILO www.filo.it. 
Нашата агенция Italian Trade Agency, 
съвместно с организаторите и Sistema Moda 
Italia, кани фирми и журналисти от сектора за 
участие в международната делегация, която 
ще посети изложението. Краен срок за 
заявяване на интерес: 30 януари 2022.  
За повече информация и заявки, пишете ни на 
sofia@ice.it  
 
 

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                                   Киара Петро 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 
                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова  
Администрация, счетоводство  Ана Филипова         
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