
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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Италия - България 
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ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА НА 

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА РОБЕРТО ФИКО В 
БЪЛГАРИЯ  
Председателят на Камарата на депутатите на 

парламента на Италианската република Роберто Фико 
бе на официално посещение в София на 15 и 16 май, 
за да се срещне с председателя на българския 

парламент Никола Минчев. По време на посещението 
си председателят Фико се срещна и с вицепрезидента 

на Република България Илияна Йотова и със 
заместник-министъра на външните работи Васил 
Георгиев.  

По време на разговорите бяха подчертани отличните 
отношения между двете страни и бяха изтъкнати 

общите проблеми, изискващи общи решения, като бе 
обърнато специално внимание на кризата в Украйна и 
на разширяването на ЕС в Западните Балкани. 

В края на срещите участниците изразиха надеждата 
си за по-нататъшно развитие на вече отличното 
двустранно партньорство и за задълбочаване на 

сътрудничеството между двете страни също в рамките 
на ЕС и НАТО. 

По време на посещението 
председателят на 
Камарата на депутатите 

на Италия положи венец 
пред Паметника на 
Незнайния воин. 

Председателят Фико се 
срещна и с персонала на 

италианското посолство в 
София, на Италианска 

търговска агенция - ИЧЕ София, на Италианския 

културен институт в България, както и с някои 
представители на италианската общност в България. 
(източник: Посолство на Италия в 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.  

СРЕЩА С ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА 
ФИНАНСИТЕ АСЕН ВАСИЛЕВ 
Посланичка Джузепина Дзара, заедно с 
директорката на Италианската търговска 
агенция в София Киара Петро, се срещна на 
26 май с вицепремиера и министър на 
финансите Асен Василев, за да продължат 
обсъждането на най-значимите теми по 
двустранното сътрудничество. 
В частност, по време на разговора бяха 
разгледани различните възможности за 
задълбочаване на партньорството между 
Италия и България с особено внимание към 
областите: пътната инфраструктура, туризъм и 
младежки спорт. 
Посланичка Дзара и вицепремиерът Василев 
освен това развиха възможното 
сътрудничество за справяне с хранителната 
криза, породена от настоящия конфликт в 
Украйна, сътрудничеството при запасяването с 
газ също в рамките на инициативите, подети 
на ниво ЕС.  
(източник: Посолство на Италия в България) 

 
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ НА ИТАЛИАНСКОТО 
УЧАСТИЕ В НОВИ САД 
От 23 до 26 май ИТА София организира 
посещението на 6 български фирми, на 89тото 
земеделско изложение в Нови Сад. Българските 
фирми имаха възможността да проведат 
срещи и да се запознаят с продуктите на 24 
италиански фирми. Колективното италианско 
участие е организирано от екипа на ИТА 

Белград ICE - Agenzia Belgrado . 
 
MEET ITALIAN BRAND DI NOLA, 27-28 ЮНИ  
Нашата Агенция съвместно с Конфиндустрия в 
област Кампания организира събитие, 
посветено на модно облекло и аксесоари на 
производители  от южните райони на Италия и 
кани чуждестранни вносители  за двустранни 
срещи и посещение на шоуруми в периода 27 -  
28 юни т. г. в град Нола, област Кампания.  
Нашата Агенция поема разноските за 
пътуване, настаняване и трансфери 
От България ще участват двама 
представители. 
 
EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS, 11-14 
ЮНИ 
от 11 до 14 юни в Рива дел Гарда ще се състои 
горепосоченото изложение, посветено на 

обувния и кожено-галантериен сектор, 
организирано от Riva del Garda Fierecongressi 
SpA, с подкрепата на Агенция ИЧЕ. 
Изложението е получило признанието от 
големите световни производители в бранша 
като идеалната търговска платформа за среща 
на производители и търговци от цял свят. От 
България ще участва един вносител на обувки. 
 
WORKSHOP В ОБЛАСТТА НА ЗЛАТНАТА 
БИЖУТЕРИЯ, БЕЛГРАД 28 ЮНИ  
В подкрепа на златарската индустрия в Италия 
се предвижда организирането на уъркшоп в 
Белград на 28 юни т.г.. За целта ще бъдат 
поканени чуждестранни вносители от различни 
страни: на Централна и Източна Европа. 
От България ще участват 5 фирми. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
https://www.tespi.net/riviste_alimentando/VEC5_
web.pdf    
http://www.tespi.net/riviste_alimentando/TheItali
anFoodMagazineMaggio2022.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                                   Киара Петро 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 
                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова  
Администрация, счетоводство  Ана Филипова         
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