
RASSEGNA STAMPA 

Fonte: bta.bg 

Data: 21 novembre 2017 

Titolo: Обсъжда се възможността "Конфиндустрия" да има присъствие и на Балканите 

Testo: София, 21 ноември /Екатерина Тотева, БТА/ Председателят на "Конфиндустрия 

България" Мария Луиза Мерони посочи по време на форум, че в контекста на 

предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС организацията е 

заинтересована от темата за разширяването на "Конфиндустрия" със Западните Балкани. 

Тя поздрави председате... 

Link: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1695119 

 

Fonte: Economic.bg 

Data: 21 novembre 2017 

Titolo: Манолев: Износът ни за Балканските страни надхвърля 6.9 млрд. евро 

Testo: Износът ни за Балканските страни през 2016 г. е в размер на 6.9 млрд. евро. Това 

съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на 
откриването на конференцията „Конфиндустрия Източна Европа – двигател на развитие“, 
организирана от сдружението на италианския бизнес в България и региона. 
„Около една четвърт от общия ни стокообмен е със съседните ни страни. Затова е важно да 
говорим повече за икономическото сближаване в региона и да го използваме като основа 
за задълбочаване на партньорството и в други области“, каза Александър Манолев. По 
думите му към момента се отчита завишен интерес от страна на български компании за 
развитие на дейност в региона с откриване на офиси, производствени бази, участие в 
публични търгове, инфраструктурни проекти и др. „Балканите имат огромен икономически 
потенциал, а темата за тяхната интеграция е сред основните приоритети на Българското 
председателство на Съвета на ЕС“, допълни той. 

Страната ни ще се стреми да бъде балансьор и ще насърчава задълбочаването на диалога 
както вътре в Съюза, така и със страните от региона, стана ясно от неговото изказване. „За 
нас е много важно партньорството с организации като Конфиндустрия, които имат 
изградена представителна мрежа и които могат да бъдат своеобразен мост за 
задълбочаване на икономическото сътрудничество“, каза още Александър Манолев и 
цитира данни, според които за последните 10 години преките нетни чуждестранни 
инвестиции от Италия у нас са положителни в размер на над 1,5 млрд. евро. Той акцентира 
и че за правителството е основен приоритет България да продължи да се развива като 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1695119


атрактивна дестинация за инвестиции и представи част от мерките в тази посока – 

намаляване на административната тежест, стимули и облекчения за инвестиционни 
проекти, развитие на индустриалните зони, подготовка за глобалните процеси по 
дигитализация на икономиката и др. 
Посланикът на Италия в България Стефано Балди насочи вниманието към миналото и факта, 
че неговата страна отдавна е установила отношения с морските държави на Балканите. По 
отношение на навлизането на Конфиндустрията у нас, той изтъкна, че „България и Румъния 
бяха като лаборатории за италианските малки и средни фирми през 90-те години“и похвали 
усилията на администрацията да стимулира именно тези играчи.  
Ако тогава средиземноморската държава е била инвеститор у нас, то 20 години по-късно 
тези отношения вече са двустранни. В качеството си на представител на Италия в България 
посланик Балди изтъкна още, че целта на страната му е да се отвори за местната икономика 

и да установи синергия с индустриите тук. 
Съвременните предизвикателства поставят Европа в търсене на път, по който да поеме, за 
да е в състояние да отговори на темпото на САЩ и Китай. В тази връзка трябва да се 
акцентира повече върху промишлеността, смята Винченцо Боча, председател на 
Конфиндустрия. „За да навлезем успешно в Индустрия 4.0. трябва да променим 
парадигмата на мисленето си“, изтъкна той.  
Другото много важно нещо е корпоративната социална отговорност, смята пък Енрико 
Минити, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. „За да сме устойчиви, трябва 
да създаваме добавена стойност за всички страни, в това число за колегите, за региона, за 
регулаторните механизми, за инвеститорите“, обясни той.  
В тази връзка банката подхожда със специално внимание към своите служители и 
постоянно търси начини да задоволява техните потребности. Тръгвайки от добре известния 

демографски проблем в България, Минити подчерта и трудностите на компаниите да 
намират подходящи и квалифицирани кадри. По тази причина е още по-важно служителите 
да се чувстват ангажирани към организацията, за която работят, защото в противен случай 
„те ще ни напуснат“, заключи още той.  
 
Link: http://www.economic.bg/bg/news/9/manolev-iznosat-ni-za-balkanskite-strani-

nadhvarlya-69-mlrd-evro.html 

 

Fonte: Profit.bg 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: 1/4 от стокообмена на България е със съседните страни 

Testo: Износът ни за Балканските страни през 2016 г. е в размер на 6.9 млрд. евро. Това 
съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на 

http://www.economic.bg/bg/news/9/manolev-iznosat-ni-za-balkanskite-strani-nadhvarlya-69-mlrd-evro.html
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откриването на конференцията „Конфиндустрия Източна Европа – двигател на развитие“, 
организирана от сдружението на италианския бизнес в България и региона. 
„Около една четвърт от общия ни стокообмен е със съседните ни страни. Затова е важно да 
говорим повече за икономическото сближаване в региона и да го използваме като основа 
за задълбочаване на партньорството и в други области“, каза Александър Манолев. По 
думите му към момента се отчита завишен интерес от страна на български компании за 
развитие на дейност в региона с откриване на офиси, производствени бази, участие в 
публични търгове, инфраструктурни проекти и др. „Балканите имат огромен икономически 
потенциал, а темата за тяхната интеграция е сред основните приоритети на Българското 
председателство на Съвета на ЕС“, допълни той, съобщават от пресцентъра на 
икономическото министерство. 
Страната ни ще се стреми да бъде балансьор и ще насърчава задълбочаването на диалога 
както вътре в Съюза, така и със страните от региона, стана ясно от неговото изказване. „За 
нас е много важно партньорството с организации като Конфиндустрия, които имат 
изградена представителна мрежа и които могат да бъдат своеобразен мост за 
задълбочаване на икономическото сътрудничество“, каза още Александър Манолев и 
цитира данни, според които за последните 10 години преките нетни чуждестранни 
инвестиции от Италия у нас са положителни в размер на над 1,5 млрд. евро. Той акцентира 
и че за правителството е основен приоритет България да продължи да се развива като 
атрактивна дестинация за инвестиции и представи част от мерките в тази посока – 
намаляване на административната тежест, стимули и облекчения за инвестиционни 
проекти, развитие на индустриалните зони, подготовка за глобалните процеси по 
дигитализация на икономиката и др. 
В откриването на събитието участие взеха и Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия в 
София, Мауро Мария Ангелини, председател на Конфиндустрия Източна Европа и 
Конфиндустрия Румъния, Мария Луиза Мерони, председател на Конфиндустрия България 
и др. Участници в различните панели са Едоардо Гароне, председател на Техническа група 
по интернационализация на асоциациите към Конфиндустрия, Стамен Янев, изпълнителен 
директор на Българска агенция за инвестиции, Енрико Минити, главен оперативен 
директор на УниКредит Булбанк, Джулио Бертола, отговорен за външните отношения на 
Конфиндустрия Източна Европа и др. 
 

Link: https://profit.bg/balgariya/1-4-ot-stokoobmena-na-balgariya-e-sas-sasednite-strani/ 

 

Fonte: Standartnews.com 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: Правят бизнес форум с родни фирми в Италия 

https://profit.bg/balgariya/1-4-ot-stokoobmena-na-balgariya-e-sas-sasednite-strani/


Testo: Министърът на икономиката Емил Караниколов и представителите на Конфинустрия 

Източна Европа се договориха за организиране на бизнес форум в рамките на Българското 

председателство на Съвета на ЕС, който да се проведе в Италия през 2018 г. 

 

Целта на форума ще бъде да се създаде платформа за сътрудничество между двете страни. 

 

Председател на Конфиндустрия Източна Европа Мауро Ангелини изрази желание да 

популяризира България като дестинация за правене на бизнес сред италианските 

предприемачи и пое ангажимент да съдейства активно в тази посока. По негово 

предложение бяха рамкирани 4 града като евентуална бизнес дестинация за среща на 

потенциалните инвеститори – Рим, Милано, Торино и Бари. 

 

По време на срещата беше поставен и въпросът за недостига на квалифицираната работна 

ръка. В тази връзка министърът на икономиката припомни, че българското правителство 

работи по намаляване на административната тежест и промени в Закона за трудовата 

миграция. 

Link: http://m.standartnews.com/biznes-

ikonomika/pravyat_biznes_forum_s_rodni_firmi_v_italiya-365265.html 

 

Fonte: Novinite.com 

Data: 22 novembre 

Titolo: Караниколов се договори за организирането на бизнес форум в Италия 

Testo: Министърът на икономиката Емил Караниколов и представителите на Конфинустрия 
Източна Европа се договориха за организиране на бизнесфорум в рамките на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз, който да се проведе в Италия идната 
година,предаде Off News. 

Целта на форума ще бъде да се създаде платформа за взаимосътрудничество между двете 
страни. От италианска страна на срещата присъстваха Стефано Балди, посланик на Италия в 
София, Мауро Мария Ангелини, председател на Конфиндустрия Източна Европа и 
Конфиндустрия Румъния, както и Мария Луиза Мерони, председател на Конфиндустрия 
България, съобщиха от Министерството на икономиката. 

Мауро Ангелини изрази желание да популяризира България като дестинация за правене 
на бизнес сред италианските предприемачи и пое ангажимент да съдейства активно в тази 
посока. По негово предложение бяха рамкирани 4 града като 
евентуална бизнес дестинация за среща на потенциалните инвеститори – Рим, Милано, 

http://m.standartnews.com/biznes-ikonomika/pravyat_biznes_forum_s_rodni_firmi_v_italiya-365265.html
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Торино и Бари. Министър Караниколов уточни, че могат да разчитат на сътрудничеството 
на двете търговски аташета на България в Италия, както и на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП), както и на Национална компания индустриални зони (НКИЗ). 

  
По време на срещата беше поставен и въпросът за недостига на квалифицираната работна 
ръка. В тази връзка министърът на икономиката припомни, че българското правителство 
работи активно по поетите си ангажименти, а именно – намаляване на административната 
тежест и промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той изрази 
надежда, че в началото на следващата година промените ще са факт и работодателите ще 
могат да се възползват от преференциите, които ще позволят те. 

Link: http://www.novinite.bg/articles/153193/Karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-

biznes-forum-v-Italiya 

 

Fonte: Expert.bg 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: Караниколов се договори за организирането на бизнес форум в Италия 

Testo: Министърът на икономиката Емил Караниколов и представителите на Конфинустрия 
Източна Европа се договориха за организиране на бизнес форум в рамките на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз, който да се проведе в Италия идната 
година. 

Целта на форума ще бъде да се създаде платформа за взаимосътрудничество между двете 
страни. От италианска страна на срещата присъстваха Стефано Балди, посланик на Италия 
в София, Мауро Мария Ангелини, председател на Конфиндустрия Източна Европа и 
Конфиндустрия Румъния, както и Мария Луиза Мерони, председател на Конфиндустрия 
България, съобщиха от Министерството на икономиката. 

Мауро Ангелини изрази желание да популяризира България като дестинация за правене на 
бизнес сред италианските предприемачи и пое ангажимент да съдейства активно в тази 
посока. По негово предложение бяха рамкирани 4 града като евентуална бизнес 
дестинация за среща на потенциалните инвеститори – Рим, Милано, Торино и Бари. 
Министър Караниколов уточни, че могат да разчитат на сътрудничеството на двете 
търговски аташета на България в Италия, както и на Българската агенция за инвестиции 
(БАИ), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), както и на Национална компания индустриални зони (НКИЗ). 

http://www.novinite.bg/articles/153193/Karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-biznes-forum-v-Italiya
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Link: https://www.expert.bg/Karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-biznes-forum-v-

Italiq-645466.html 

 

Fonte: LaPrealpina.it 

Data: 21 novembre 2017 

Titolo: Confindustria punta su Est Europa per co-sviluppo e sfide future 

Testo: Sofia, 21 nov. (askanews) - Fare squadra, essere capofila della strategia di 

internazionalizzazione e della sfida industriale che spetta all'Europa e quindi anche all'Italia, 

partendo da una piattaforma, quella di Confindustria Est Europa, che può fare da ponte per gli 

imprenditori italiani e dei Paesi dell'area per nuove opportunità di co-sviluppo nell'interesse di 

tutti. Sono stati questi i temi portanti della conferenza "Confindustria Est Europa- motore di 

sviluppo" che si è svolta a Sofia. Con la partecipazione del presidente di Confindustria Vincenzo 

Boccia, che ha più volte sottolineato l'importanza della rete confindustriale all'estero.  

Il progetto di internazionalizzazione di Confindustria "è determinante, strategico, esprime 

un'idea di Paese, un'Italia che rifiuta di essere periferia d'Europa e vuole costruire una 

dimensione geopolitica che deve diventare anche geoeconomica, guardando a Sud nel 

Mediterraneo e ad Est attraverso Confindustria Est Europa. Una grande piattaforma per il nostro 

Paese, ma anche che nello stile di approccio dei nostri imprenditori italiani, non solo vendere in 

questi Paesi ma anche co-svilupparsi" in accordo con le aziende sul territorio, realizzando "una 

delle dimensioni delle evoluzioni della rappresentanza", ha dichiarato Boccia.  

Il presidente di Confindustria ha poi voluto ricordare come l'Europa debba accettare la sfida 

industriale posta da Cina e Stati Uniti, puntando anche a un "asset strategico" come i Balcani e 

sfruttando al massimo la rete è la piattaforma creata da Confindustria Est Europa e dalle 

Confindustrie che ne fanno parte.  

Un punto che è stato sottolineato anche dall'ambasciatore d'Italia a Sofia, Stefano Baldi, che ha 

parlato di "gioco di squadra" che "Confindustria ha dimostrato di saper fare", creando una 

struttura "a cerchi concentrici".  

Una struttura che secondo il presidente di Confindustria Est Europa Mauro Maria Angelini aspira 

a diventare "la casa degli imprenditori italiani all'estero" che raccoglie e coordina "il know-how e 

le competenze degli associativi dei sei Paesi che fanno parte di questa federazione", Romania, 

Albania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria e Macedonia.  

Tra gli strumenti messi a disposizione alle rappresentanze internazionali di Confindustria nell'area 

dell'Europa orientale il Progetto di comunicazione integrata, come ha spiegato Giulio Bertola, 

vicepresidente di Confindustria Romania e delegato Relazioni esterne di Confindustria Est 

https://www.expert.bg/Karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-biznes-forum-v-Italiq-645466.html
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Europa. "La diversità delle componenti della rete federale è diventata un punto di forza del 

progetto Est Europa per cui abbiamo messo a disposizione gli strumenti di Confindustria 

Romania, la prima piattaforma corporale web TV, Confindustriaest.tv, che riduce le distanze e 

consente di raggiungere migliaia di utenti, la guida Paese e la formazione di ogni singola 

direzione".  

Per la presidente di Confindustria Bulgaria Maria Luisa Meroni "l'Italia, che è il secondo partner 

commerciale della Bulgaria, vuole migliorare ancora la sua posizione, ma è possibile solo se 

facciamo sistema. Da gennaio a giugno la presidenza UE affidata a Sofia è un fatto politico 

importante al quale guardiamo con interesse per contribuire al successo, a partire 

dall'allargamento ai Balcani occidentali".  

Un punto sottolineato anche dai rappresentanti del governo bulgaro presenti alla conferenza. 

"Nell'imminente presidenza di turno dell'Ue affidata alla Bulgaria", da gennaio a giugno 2918, la 

prima per Sofia "saranno tre le priorità: la coesione, la sicurezza e la stabilità" e al centro della 

strategia ci saranno "i Balcani", ha dichiarato il viceministro dell'Economia bulgaro Alexander 

Manolev.  

Confindustria Est Europa e le rappresentanze internazionali che sono nate in questi anni sono 

"un cantiere aperto che è diventato una best practice per chi vorrà costituire altre Confindustrie, 

come quella in Bielorussia, da poco costituita" e gli obiettivi futuri sono "cercare di essere 

sinergici, convergenti e complementari con ambasciate, Ice e mondo istituzionale, saldare i 

rapporti tra le rappresentanze internazionali e le associazioni di categoria. Proseguire la formula 

di interazione tra sistema delle imprese e sistema del credito, più riusciamo a marciare insieme 

tanto più creiamo soluzioni per fare investimenti. L'ultimo riguarda i servizi, tutte le Confindustrie 

devono fare riferimento a bilanci ristretti. Per avere risorse da investire per rafforzarci bisogna 

puntare sui servizi. Per fare questo bisogna far dialogare la rete dei direttori di Confindustria", ha 

spiegato Edorardo Garrone, presidente del Gruppo tecnico internazionalizzazione associativa.  

Link: http://www.prealpina.it/pages/confindustria-punta-su-est-europa-per-co-sviluppo-e-

sfide-future-156155.html 

 

Fonte: Ministero dell’Economia bulgaro 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: Министър Караниколов се договори за организирането на бизнес форум в Италия с 

Конфиндустрия Източна Европа 

Testo: Министърът на икономиката Емил Караниколов и представителите на Конфинустрия 
Източна Европа се договориха за организиране на бизнес форум в рамките на Българското 

http://www.prealpina.it/pages/confindustria-punta-su-est-europa-per-co-sviluppo-e-sfide-future-156155.html
http://www.prealpina.it/pages/confindustria-punta-su-est-europa-per-co-sviluppo-e-sfide-future-156155.html


председателство на Съвета на Европейския съюз, който да се проведе в Италия идната 
година. Целта на форума ще бъде да се създаде платформа за взаимосътрудничество 
между двете страни. От италианска страна на срещата присъстваха Н. Пр. Стефано Балди, 
посланик на Италия в София, Мауро Мария Ангелини, председател на Конфиндустрия 
Източна Европа и Конфиндустрия Румъния, както и Мария Луиза Мерони, председател на 
Конфиндустрия България. 

Г-н Мауро Ангелини изрази желание да популяризира България като дестинация за 
правене на бизнес сред италианските предприемачи и пое ангажимент да съдейства 
активно в тази посока. По негово предложение бяха рамкирани 4 града като евентуална 
бизнес дестинация за среща на потенциалните инвеститори – Рим, Милано, Торино и Бари. 
Министър Караниколов уточни, че могат да разчитат на сътрудничеството на двете 
търговски аташета на България в Италия, както и на Българската агенция за инвестиции 
(БАИ), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), както и на Национална компания индустриални зони (НКИЗ). 

По време на срещата беше поставен и въпросът за недостига на квалифицираната работна 
ръка. В тази връзка министърът на икономиката припомни, че българското правителство 
работи активно по поетите си ангажименти, а именно – намаляване на административната 
тежест и промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той изрази 
надежда, че в началото на следващата година промените ще са факт и работодателите ще 
могат да се възползват от преференциите, които ще позволят те. 

Link: https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-se-dogovori-za-

organiziraneto-na-biznes-forum-v-italiya-s-konfindustriya-iztochna-3270.html 

 

Fonte: Askanews.it 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: A Sofia l’Assemblea generale Confindustria Est Europa con Boccia 

Testo: Sofia, 21 nov. (askanews) – Progetti di internazionalizzazione del sistema di Confindustria 

in Europa orientale, il ruolo delle associazioni sul territorio per lo sviluppo dei Paesi dell’area e 

l’importanza di fare sistema all’estero. Sono questi alcuni dei temi dell’Assemblea Generale di 

Confindustria Est Europa che si svolgerà domani a Sofia con la presenza del presidente di 

Confindustria Vincenzo Boccia che ha fatto dell’internazionalizzazione confindustriale una delle 

sue strategie. 

Dopo la sessione a porte chiuse, riservata ai delegati dei Paesi membri della Federazione 

Confindustria Est Europa, si svolgerà la conferenza “Confindustria Est Europa-motore di sviluppo” 

in cui si discuterà di come il sistema confindustriale possa essere un’opportunità per gli associati 

https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-biznes-forum-v-italiya-s-konfindustriya-iztochna-3270.html
https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-se-dogovori-za-organiziraneto-na-biznes-forum-v-italiya-s-konfindustriya-iztochna-3270.html


di tutte le rispettive associazioni nazionali e del ruolo delle associazioni per lo sviluppo delle 

aziende associate. 

Il convegno, al quale presenzierà il presidente Boccia e che sarà concluso con un suo intervento, 

vedrà la partecipazione di Emil Karanikolov, ministro dell’Economia della Bulgaria, Yordanka 

Fandakova, sindaco di Sofia, l’ambasciatore d’Italia in Bulgaria Stefano Baldi, Mauro Maria 

Angelini, presidente Confindustria Est Europa e Confindustria Romania, Maria Luisa Meroni, 

presidente Confindustria Bulgaria, Edoardo Garrone, presidente del Gruppo Tecnico 

Internazionalizzazione associativa di Confindustria, Stamen Yanev, direttore esecutivo di Invest 

Bulgaria Agency, Enrico Minniti, direttore generale Unicredit Bulbank e Giulio Bertola, delegato 

Relazioni Esterne Confindustria Est Europa e il Rappresentante Deloitte Bulgaria. 

 

Link: http://www.askanews.it/economia/2017/11/20/a-sofia-lassemblea-generale-

confindustria-est-europa-con-boccia-pn_20171120_00209/ 

 

Fonte: Daily News 

Data: 22 novembre 2017 

Titolo: Confindustria Bulgaria Mulls Branching Out into Western Balkans 

Testo: Sofia - Within the context of the forthcoming Bulgarian Presidency of the EU Council, 

Confindustria is interested in branching out into the Western Balkans, Confindustria Bulgaria 

President Maria Luisa Meroni said during a business forum here on Tuesday. Confindustria 

Bulgaria affiliates more than Italian 300 companies, from large international companies to small 

and medium-sized enterprises, which have invested and developed their operations in Bulgaria. 

At the same forum, Italy's Ambassador in Sofia Stefano Baldi said that after Eastern Europe, 

Confindustria should do well to establish a presence in the Balkans as well. He stressed Bulgaria's 

role in the region, linking it to the forthcoming Presidency of the EU Council, in which the Western 

Balkans are a centrepiece. Bulgarian Deputy Economy Minister Alexander Manolev told the 

participants in the forum that in 2016. Bulgaria exported 6,900 million euros' worth of goods to 

the rest of the Balkans, which accounted for 30 per cent of the country's total exports and 

recorded a 2 per cent growth from the previous year. "The pace at which exports grew during 

the first months of this year has been manifold faster than during the same period of 2016," 

Manolev said, seeing these figures as an indication that the region has a huge potential and that 

the Balkans remain one of Bulgaria's priority markets. The Deputy Minister said that, according 

to data released by the Bulgarian National Bank, the stock of Italian investments in Bulgaria for 

the last ten years stands at 1,500 million euro, and according to Confindustria Bulgaria the 

http://www.askanews.it/economia/2017/11/20/a-sofia-lassemblea-generale-confindustria-est-europa-con-boccia-pn_20171120_00209/
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amount exceeds 2,000 million euro. Manolev presented the opportunities offered by industrial 

zones and noted that Bulgaria has already started work on a concept for the digital 

transformation of industry. 

Link: http://confindustriabulgaria.bg/wp-content/uploads/2017/11/BTA_22_11.1-1.pdf 

Fonte: Fermer.bg 

Data: 27 novembre 2017 

Titolo: Италианци се интересуват от инвестиции в земеделието у нас 

Testo: Хранително-вкусовата промишленост и всичко, свързано със земеделието и 

производството, са секторите, към които италианският бизнес проявява интерес за 

инвестиции в България. Това заяви председателят на „Конфиндустрия Италия“ Винченцо 

Боча след общо събрание на организацията миналата седмица в София. 

  

150 млн. лв. от държавата за агросектора през 2018 г. 

  

„Конфиндустрия България“ обединява близо 300 фирми. Сдружението на италианските 

предприемачи у нас има вече 17-годишна история. 

  

„България и Италия са две взаимнодопълващи се страни. Те могат заедно да посрещнат 

новите предизвикателства, които предстоят на Европа. „Конфиндустрия България“ доказва 

плодовете на това сътрудничество, защото сред нашите членове има много италиански 

предприемачи, които са тук от години, инвестирали са, развили са се, постигнали са 

резултати и на нас не ни остава друго освен да разширим сътрудничеството за взаимно 

изгодни резултати“, каза Винченцо Боча пред ТВ „Европа“. 

  

През миналата година Италия е вторият най-голям икономически партньор на нашата 

страна, като българският износ достига 2,170 млрд. евро, а вносът оттам е на стойност 2,067 

млрд. евро. Експортът ни включва рафинирана мед и медни сплави, петролни продукти, 

зърнени култури, готови изделия и части за обувната промишленост, електрическата 

техника, а също и стоки на текстилната, шивашката и кожаро-кожухарската индустрия. Във 

вноса от Италия водещите групи са трактори, автомобили и други превозни средства, 

обработени кожи. Общият двустранен стокообмен възлиза на 4,237 млрд.евро. 

  

http://confindustriabulgaria.bg/wp-content/uploads/2017/11/BTA_22_11.1-1.pdf
https://fermer.bg/novini/150-mln-lv-ot-darzhavata-za-agrosektora-prez-2018-g
https://fermer.bg/novini/kakvi-tseli-si-postavya-mzhg-za-dogodina


Над 6000 италиански фирми работят в България, като част от тях и с българско участие. Те 

участват активно в икономиката на страната ни, като създават около 50 000 работни места 

в страната. 

Link: https://fermer.bg/novini/italiantsi-se-interesuvat-ot-investitsii-v-zemedelieto-u-nas 
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