
В „Конфиндустрия България” членуват фирми от 
хранително-вкусовия сектор  

 

 

нтервю с Роберто ПАГАНИ, вице-президент на асоциация „Конфиндустрия България”. 
Последната е създадена от Александро ГРАФИНИ, Негово Превъзходителство посланика на 
Република Италия в България 

Визитна картичка на Г-н Роберто ПАГАНИ:  

След, като е работил в Италия и в Обединеното Кралство, Роберто Пагани  живее в 
София от 1993 г. В България притежава и управлява фирма, която се занимава и с внос 
на контейнери и материали за опаковане на храни и на типични италиански хранителни 
продукти. Той е съветник в „Конфиндустрия България” от 2001 г. и е касиер от 2003 г., 
вице-президент е на асоциацията от 2006 г.  

- Уважаеми г-н Пагани, каква част от средните и малки предприятия, членуващи в 
„Конфиндустрия България” са в сферата на хранителната индустрия?  

- Италианската хранително-вкусова индустрия в България в момента е във фаза на запознаване 
с пазарите и на засилване на стокообмена, било то чрез внасяне на продукцията на място или 
под формата на ре-експорт. В самата асоциация „Конфиндустрия България” членуват 
тринадесет фирми, работещи в хранително-вкусовия сектор. От тях осем могат да се 
класифицират в категорията малки, три - средни и две - големи. Съществува, също така, една 
тенденция на нарастване на подобно нейно  присъствие на българския пазар. Затова сме 
убедени, че тези цифри ще се увеличат през следващите години. 

- Как приемате нови членове и какви услуги предлагате?  

- Според Устава на „Конфиндустрия България” в Асоциацията могат да участват италиански 
физически или юридически лица, които би могло да работят в България, или български 
юридически лица, които имат дялово  участие с италиански физически или юридически лица. 
Предвидена е и възможността да се привличат за членове физически или юридически лица, 
които не са италиански граждани. Те трябва да притежават някои специални необходими 
качества, като например статут на официален представител на реномирани италиански марки 
хранителни стоки и да бъдат в постоянни и все по-заздравяващи се отношения, бих казал, 
почти изключителни, с италианското предприемачество в България. Всички други фирми, 
които не притежават тези необходими качества, е възможно, все пак, да станат членове на 
асоциацията, като се свържат чрез мрежа с повече от 230 италиански предприятия в страната. 
Що се отнася до услугите, „Конфиндустрия България” ежедневно предлага подкрепа и помощ 
на предприятията в търсене на партньори и услуги в контактите си с българските институции, 



ежедневно  изпраща писмена информация с новини на италиански език за основната 
обществена и икономическа реалност в България, организира семинари и уъркшопи на 
икономически тематики,  осигурява спогодби и конвенции, осъществява търсене на персонал  и 
на пазари. Изобщо, тя представлява един мост между Италия и България. 

- Вашият бюлетин подпомага ли взаимоотношенията между българските и италианските 
фирми? 

- Нашата цел е да информираме нашите членове, които често не знаят български език за 
икономическия живот на страната, в която са решили да инвестират. Нашият бюлетин с новини 
гарантира постоянен контакт с България и събитията в нея. Също така, позволяват  на тези 
италиански граждани, които искат да инвестират, да бъдат в течение на последните новини. Що 
се отнася до връзките между фирмите, нашият бюлетин е полезен, преди всичко, относно 
търговете. Познавайки указите, нашите членове могат да се реализират с висока резултатност 
на българския пазар, сами или в консорциум с квалифицирани български партньори. Често 
италианските фирми контактуват с нас, за да си уреждат двустранни срещи и обмен на  
информация за български или италиански фирми. Затова те се нуждаят от нашите услуги. 

- Каква е ролята и ангажиментите на териториалните Ви представители? 

- Понастоящем имаме седем териториални представители от различни области в България, а 
именно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Северозападна (със седалище във Видин), 
Югозападна (със седалище в Благоевград) и Сливен. Тяхната роля е представителство на 
Асоциацията в институциите и предприемаческият свят на съответната зона. Имат, също така, 
задачата да информират Управителния Съвет за всичко  необходимо, за предложенията и 
исканията на членовете от съответния район. През следващите месеци смятаме да разширим 
представителството, достигайки нови райони в страната. Периодично делегации от 
„Конфиндустрия България” посещават различни райони от страната и се запознават с местната 
реалност, срещайки се с кметове, управители, председатели на търговски камари и други 
институционални партньори. 

- Организирате ли посещения на български фирми на италиански изложения, и по-
специално в хранително-вкусовия бранш? 

- „Конфиндустрия”  отговаря на изискванията на света на предприемачите, който я заобикаля. 
Всички български фирми, заинтересовани да се представят на италиански партньори, са добре 
дошли в нашия офис в Интерпред, особено ако работят в производствения сектор. Разбира се, 
като се има в предвид становището, ясно изразено от България и Италия в тази област, 
хранително-вкусовата индустрия е със сигурност един от секторите, в които е възможно да се 
организират по-плодотворни действия и връзки. За да се срещнете с нашия екип е достатъчно 
да си уговорите среща, като се обадите на нашата секретарка или ако ни пишете на мейла ни: 
segreteria@confindustriabulgaria.bg. 

- Какви по-значими мероприятия сте запланували през тази година? 

- И тази година нашият календар със събития е пълен със срещи от различен характер. Според 
нашия институционален профил през следващите месеци  ще посетим местните власти в Русе, 
Плевен, Варна и Бургас, излагайки възможностите за конкретно партньорство с италианските 
предприятия. От гледна точка културата на предприятията и семинарите, провеждани за по-
задълбочено обучение, ще се занимаем с изключително много теми: от възобновяема енергия 
до европейски финансови отношения. В хранително-вкусовия сектор миналата година, по 
време на Пролетния Панаир в Пловдив, посетихме един семинар, касаещ плановете за 
финансиране на развито селско стопанство, който ни бе от полза. Вече се подготвя едно 



събитие, което ще обедини италианските предприятия от сектора и така ще позволи да се 
увеличи влиянието им и навлизането им на пазарите от територията. 

Желая, също така, да ви информирам относно факта, че „Конфиндустрия България” е част от 
Федерацията на Конфиндустрия Балкани и че нашите членове ще участват в събития на 
главните пазари от района от Сърбия до Македония и от Румъния до Албания. 

Fonte: http://www.hit-bg.com 


