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УниКредит Булбанк намали…  
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УниКредит Булбанк обслужва 80% от италианския бизнес в България 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Пиетро Луиджи Гиа: България предлага насърчаваща инвестициите 
среда 

 

 
 
14 юни 2013 

Пиетро Луиджи Гиа e управител на много италиански дружества, избрали 
област Пловдив за развиване на дейността си. Съветник на Конфиндустрия 
България от 2001 г. и е заемал длъжността председател от ноември 2005 г. до 
октомври 2006 г. Гиа беше преизбран за председател на Конфиндустрия 
България на 16 март 2011 г. През 2012 бе преизбран като член на 
Управителния съвет. Пиетро Луиджи Гиа фигура за италианското 
предприемачество в България повече от 20 години, почетен консул на Италия 
в Пловдив. 

Г-н Гиа, интернационализацията е основното предизвикателство пред 
бизнеса във все по-глобализиращият се свят. Къде е мястото на 
България като партньор на италианския бизнес? 

В днешно време, вследствие на икономическата криза, процесът на 
интернационализация вече не е опция, а наложителност за предприятията, 
които искат да продължат растежа си. 

Нещо повече, за италианските предприемачи не е лесно да решат да започнат 
активност в чужда страна. По тази причина присъствието на асоциация в 
домакинстващата страна, като Confindustria Bulgaria, която може да помогне 
на компаниите да достигнат своята интернационализация и да следва 
дейността им, е основен фактор. 



 
 

България, в частност, предлага изключително насърчaваща инвестициите 
среда, поради благосклонната си данъчна система, географската си позиция 
(централна позиция между Европа и Азия и близостта й до Италия), ниските 
разходи за бизнес и наличието на висококвалифицирана работна ръка – 
примери за няколко положителни страни, които правят инвестирането в тази 
държава толкова печелившо. Всъщност, данните показват, че редица 
италиански компании са избрали България за интернационализацията на 
своята дейност. 

Ако погледнем числата зад Confindustria Bulgaria, можем да добием представа 
за добре установеното италианско присъствие в страната: 250 компании, с 2 
млрд. евро преки инвестиции, 1,8 млрд. евро оборот и 25 хил. работни места. 
Друг фактор, който потвърждава тясната връзка между нашите страни, е 
двустранната търговия между Италия и България, където двете страни се 
нареждат на водещите места като търговски партньори. 

Данните за 2013 г. показват, че вносът от Италия в България се е 
увеличил с 23,6%, а от България към Италия - с 25,4%. Какви цели си 
поставя Вашата организация? 

Въпреки положителната тенденция, която двустранната търговия между 
страните ни показва, ние смятаме, че все още има място за подобрение и на 
италианския износ в България, и на българския износ в Италия. Едно от 
основните препятствия е фактът, че двете страни не се познават достатъчно 
добре една друга. 

Въпреки, че българите познават и оценяват италианските продукти, те често 
не знаят за италианската индустриална система и предприемачество. 

От друга страна, Италия и италианските компании имат оскъдна информация 
за българския пазар и възможностите, които страната предлага за инвестиции. 
Страна с висок потенциал, политически стабилна, с квалифицирана работна 
ръка и близка до Италия в културно отношение. Българските институции 
трябва да подкрепят повече този процес; по тази причина, ние очакваме по-
силно обвързване от тяхна страна по отношение на ангажимента за 
промотирането на страната в чужбина. 

Ние искаме България да расте по-силна и напредваща. 

Освен класическите сектори като земеделие, лека и тежка 
промишленост, какви са амбициите за италианските фирми у нас - 
например в областта на високите технологии? 

Гледайки данните за италианските инвестиции в България, става видно, че 
основните сектори, в които италианските компании влагат средства в 
България, са текстилната промишленост, металургията, земеделието, 
производството на електрическо оборудване, енергийния сектор, 



 
 

инфраструктура и финанси – основната банка в държавата, Булбанк, е част от 
италианската UniCredit. 

Що се отнася до високотехнологичния сектор, Италия има силно развити 
химическа индустрия и информационни технологии, както в 
изследователската дейност, така и в разработването на нови продукти за 
пазара. В тази сфера, България, с традициите си в изследователската дейност 
и висококвалифицираната си работна ръка, може да бъде перфектен бизнес 
инкубатор, където италианските технологии могат да се подобрят и в същото 
време да пренесат своето умение в България. 

Наскоро, Confindustria Bulgaria взе участие в кръгла маса, организирана от 
Италианската Търговска Агенция и Софийския Технологичен Парк в рамките 
на Италианския Фестивал, относно възможностите за съдействие между 
Италия и България в иновационния и технологичен сектор. Събитието имаше 
за цел да представи проекта за Софийския Технологичен Парк - първият 
технологичен парк в България, чието представяне е насрочено за 2015 г. 

Паркът, създаден с 42,5 млн. евро от Европейския съюз и 7,5 млн. евро от 
държавния бюджет, има за цел да засили конкурентността на науката и 
предприемачеството в България и да подобри обмяната на знание и най-
добрите практики между двете страни. Това може да е друга важна 
възможност. 

Как форумът „Международен бизнес джобен формат - малките и 
средни италиански предприятия в условията на българския пазар” ще 
помогне за засилване на икономическите връзки между нашите две 
страни? 

Събитието „Международен бизнес джобен формат“, което сме организирали 
със съдействието на Италианската Търговска Агенция и подкрепата на 
UniCredit Bulbank и Generali Bulgaria, бе изцяло отдадено на темата за 
интернационализацията на дребните и средни италиански бизнеси в България. 

Представители на италиански институции, български държани агенции, бизнес 
асоциации и на бизнес и финансовите сектори присъстваха на конференцията, 
за да дискутират предизвикателствата и възможностите, които българският 
пазар предлага на чуждите инвеститори. 

След първото заседание, някои предприемачи споделиха за успехите си в 
България, а на последното, представители на инвестиционни агенции от 
финансовия и застрахователен сектор представиха инструментите, с които 
малките и средни предприятия разполагат, ако искат да инвестират в 
България. 

Конкретно, освен организиращите асоциации, в събитието участваха 
италианското посолство, Confindustria, основната италианска организация от 
компании за производство и услуги, КРИБ, Конфедерацията на 



 
 

индустриалците и работодатели в България, UniCredit Bulbank, Generali 
Bulgaria, BSMEPA, Българската агенция за малки и средни предприятия, 
Българската агенция по инвестициите и Assolombarda, асоциацията на 
индустриалците в региона на Милан, една от най-богатите в Европа. 

Събирайки заедно личности от двете държави и от бизнес средите и 
институциите, мероприятието ще допринесе за засилването на връзките между 
Италия и България. 

Какво постигнаха италианските фирми (големи, средни и малки), 
които избраха България, тази страна, за да интернационализират 
дейността си? 

За да ви дам за пример как италианските предприемачи успяха да се 
интернационализират в България, ще ви споделя моята лична история. Когато 
през 90-те години на миналия век реших да се преместя в тази държава, 
сметнах, че тя има правилните качества да расте силно и да се развива след 
прехода. 

Започнах от София, а после се преместих в Пловдив, където живея в момента. 
В този очарователен град намерих перфектните условия за италианските 
компании: добри човешки ресурси, воля да се подобри бизнес средата и много 
добър индустриален потенциал. 

В началото ми отне време да накарам италианските ми колеги да разберат, че 
България, и Пловдив в частност, бяха правилните места за започване на нов 
бизнес или преместване на част от тяхното производство. 

Постепенно, все повече и повече италиански компании осъзнаха простата 
истина, а първите успехи убедиха и по-скептичните. В момента, съм 
изпълнителен директор на около 40 италиански компании в България, а 
екипът ми – най-вече италиано говорящи българи – ме подкрепя чудесно в 
справянето с огромния обем работа. 

Производството и изграждането са двата основни сектора, в които 
функционираме, но нови, интересни възможности се появяват и в други 
полета, като земеделие и енергетика например. 

Нашата общност е огромна и сега става още по-голяма. Нищо чудно да чуете 
хора да разговарят на италиански по улиците в Пловдив – всъщност, много 
италиански управители и техници живеят в града. 

Още повече, градът идеално обърна вниманието си към нашата бизнес 
общност. Сега е обичайно да намерите млади и умели български управители, 
които наистина допринасят за ежедневния успех на нашите компании. 



 
 

Това е поредният пример за добра възможност за икономическо 
взаимодействие между Италия и България. 

С какви трудности се сблъсквате Вие и вашите колеги в България? 

Ние само можем да оценим позитивно бизнес средата в България, имайки 
предвид благоприятния макроикономически имидж, който насърчава преките 
чужди инвестиции и поощрява бизнес инициативите и международните 
партньорства. 

Очевидно, кризатата бе усетена дори тук, въпреки че, възстановяването на 
икономиката в България беше по-гъвкаво от други държави. Ако погледнем 
двустранните търговски връзки между двете страни, можем да видим, че 
Италия все още е сред първите търговски партньори на България и трета на 
световно ниво след Германия и Русия. 

Това са положителни фактори, които правят инвестирането в България 
стойностно, въпреки трудностите, които всеки предприемач може да срещне. 
Още повече, има асоциации като Confindustria Bulgaria, които напълно отдават 
дейността си за да подкрепят италианските компании, които са решили да 
инвестират в тази страна и да им помагат да решават проблемите, които могат 
да възникнат в процеса на индустриализация. 

Link 
 
 
 
 
 

 
 
 
Italia-Bulgaria: Forum Ice su presenza Pmi italiane 
Sollecitato snellimento procedure burocratiche 
 
14 giugno 2013 

 
SOFIA - 'Multinazionali Tascabili - La piccola e media industria italiana alla prova 
del mercato bulgaro': su questo tema si e' svolto oggi a Sofia il convegno 
organizzato dal locale Ufficio dell'Agenzia per la promozione del commercio estero 
Ice e da Confindustria Bulgaria, dedicato ai rapporti economici e commerciali tra 
Italia e Bulgaria. 



 
 

 
L'iniziativa, realizzata nel quadro del Festival Italiano 2013, ha voluto illustrare le 
opportunita' offerte dalla Bulgaria quale favorevole destinazione commerciale e di 
investimento per le Pmi italiane. Elemento centrale dei lavori sono state le 
testimonianze di aziende italiane entrate con successo in Bulgaria, nonche' le 
presentazioni tecniche e operative di alcuni strumenti messi a disposizione delle 
Pmi in materia di credito, assicurazione, export e altri servizi per 
l'internazionalizzazione. Nel suo intervento di apertura, l'ambasciatore italiano, 
Marco Conticelli, ha sottolineato che la Bulgaria dovrebbe ''rinnovare il proprio 
impegno'' ad attirare gli investitori italiani applicando ''trasparenza e 
concorrenzialita'''. Il diplomatico ha commentato positivamente l'iniziativa del 
nuovo governo bulgaro di interloquire con l'imprenditoria nel Paese, allo scopo di 
migliorare il clima economico e finanziario. ''Seguiremo con attenzione i passi volti 
a snellire le procedure burocratiche riguardanti le attivita' economiche'', ha 
aggiunto l'ambasciatore. Conticelli ha inoltre illustrato, numeri alla mano, i 
rapporti commerciali tra Bulgaria e Italia. L'interscambio annuale ammonta a circa 
3,5 miliardi di euro, sono 800 le aziende italiane attive in Bulgaria con 2 miliardi di 
euro di investimenti, un fatturato che contribuisce al 5 per cento del Pil e 25 mila 
addetti. 
 
L'Italia - nonostante la crisi - si conferma il secondo partner commerciale 
comunitario della Bulgaria dopo la Germania e il terzo a livello globale, con una 
presenza industriale differenziata che abbraccia l'agroindustria, il manifatturiero 
classico - tessile, metalmeccanico, calzaturiero - ma anche settori 
tecnologicamente avanzati come l'energia e l'Ict. I lavori della mattina del 
convegno si sono svolti in tre panel. 
 
Il primo e' stato dedicato all'analisi delle opportunita', nel secondo sono stati 
illustrati alcuni concreti casi di successo di aziende italiane in Bulgaria, mentre il 
terzo ha fornito un quadro tecnico degli strumenti finanziari, dei rischi e delle 
prospettive di mercato per le Pmi italiane che internazionalizzano. La sessione 
pomeridiana e' stata dedicata a incontri informali tra aziende italiane e realta' 
aziendali e istituzionali locali per approfondire insieme le potenzialita' del mercato 
bulgaro.  
 
Link 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Italia-Bulgaria: le Pmi al centro del convegno “Multinazionali Tascabili” 
 
Roma, 13 giugno, 18:40 

 
L’internazionalizzazione non deve essere in alcun modo legata all’abbandono del 
territorio italiano, ma ad una cooperazione che porti ad uno sviluppo sia in Italia 
sia nei mercati in cui ci andiamo a rafforzare. E’ questo il messaggio lanciato a 
Sofia nel convegno “Multinazionali Tascabili – La piccola e media industria italiana 
alla prova del mercato bulgaro”, organizzato dall’Agenzia per la promozione del 
commercio estero Ice e da Confindustria Bulgaria, Associazione dell’imprenditoria 
italiana in Bulgaria, con il supporto di Unicredit Bulbank e Generali Bulgaria. 
“Abbiamo avuto una presenza davvero massiccia di imprese italiane, ma anche di 
aziende bulgare”, ha detto a “Nova” Roberto Mascali, direttore di Confindustria 
Balcani, evidenziando come emerga la necessità di “un partenariato per il co-
sviluppo tra noi e la Bulgaria, intesa anche come centro dei Balcani e come ‘hub’ 
regionale”. 
 
L’interscambio commerciale annuale tra Italia e Bulgaria ammonta a circa 3,5 
miliardi di euro, con 800 aziende attive, 2 miliardi di euro di investimenti nel 
paese, un fatturato che contribuisce al 5 per cento del Pil nazionale e 25 mila 
addetti. Secondo Confindustria Bulgaria, nonostante la crisi Roma si conferma il 
secondo partner commerciale comunitario di Sofia dopo la Germania e il terzo a 
livello globale e una presenza industriale differenziata che abbraccia 
l’agroindustria, il manifatturiero classico (tessile, metalmeccanico, calzaturiero) ma 
anche settori tecnologicamente avanzati come l’energia e la tecnologia della 
comunicazione dell’informazione. I primi dati del 2013 vedono un aumento del 
23,6 per cento delle importazioni dall’Italia e di un incremento del 25,4 per cento 
dell’export bulgaro verso la Penisola. 
 
“Il tema affrontato oggi - ha detto Pietro Luigi Ghia, presidente di Confindustria 
Bulgaria - è di fondamentale importanza per la nostra associazione: le piccole e 
medie imprese rappresentano infatti la grande maggioranza dei soci di 
Confindustria Bulgaria. Per le aziende italiane l’internazionalizzazione rappresenta 
un’importante opportunità ma anche un rischio ed una scommessa e la Bulgaria 
offre grandi opportunità in tal senso. Il percorso delle aziende italiane all’estero 
non è privo di ostacoli: questi non bastano tuttavia a scoraggiare i numerosi 
imprenditori che hanno scelto di investire nel paese e che con le loro attività 
contribuiscono a rafforzare l’economia della Bulgaria, a creare occupazione ed 
innovazione”. 
 
Tra gli ospiti istituzionali sono intervenuti, fra gli altri, l’ambasciatore d’Italia a 
Sofia, Marco Conticelli, Vincenzo Boccia, presidente Piccola Industria e 



 
 

vicepresidente di Confindustria, e Giovanni Sacchi, direttore dell'Ufficio di 
coordinamento servizi di promozione del sistema Italia Ice.  
 
Dopo aver ricordato l’importanza della questione industriale in Italia in un periodo 
di crisi come quello attuale, il presidente Boccia ha parlato della Bulgaria come di 
un paese strategico che può servire da piattaforma per l’accesso a nuovi mercati 
con il quale è necessario stringere un’alleanza strategica, così come è necessario 
trasformare tutta l’area balcanica da area geopolitica ad area geo-economica, 
creando un vero progetto di partenariato per il cosviluppo nell’interesse della 
Bulgaria, dell’Italia e dell’Europa. 
 
A presentare le proprie esperienze, sottolineando le opportunità colte ma anche gli 
ostacoli incontrati, i rappresentanti di alcune aziende italiane associate a 
Confindustria Bulgaria: Plamen Dilkov della Pvb Power (energia ed idroelettrico), 
Riccardo Caraglio del gruppo Caraglio (energia ed impiantistica), Giovanni 
Martinelli per il gruppo Gtt (logistica e import/export), Maria Luisa Meroni per la 
Mbm Metalwork (metalmeccanica), ed Andrea Rigoni della Rigoni di Asiago 
(agroindustria biologica). Un focus sugli strumenti finanziari a disposizione delle 
aziende ha chiuso la conferenza, in un panel che ha visto, tra gli altri, il 
coinvolgimento di Andrea Casini, direttore generale di Unicredit Bulbank; Diana 
Maneva, executive officer e membro del consiglio di amministrazione di Generali 
Bulgaria; Nikola Stoyanov, direttore dell’Agenzia bulgara per la promozione della 
piccola e media industria; Borislav Stefanov, direttore della Invest Bulgaria 
Agency; Vittorio Biondi, direttore settore Territori, ambiente, energia di 
Assolombarda; e Stefano Bisogni, ufficio Sace per l’Europa sudorientale. 
 
Negli ultimi tre anni, il portafoglio crediti di UniCredit Bulbank per quanto riguarda 
le società italiane è raddoppiato. Secondo il direttore generale di UniCredit 
Bulbank, Andrea Casini, la Bulgaria offre vantaggi competitivi in grado di attrarre 
gli investitori stranieri, ed anche le aziende italiane possono approfittare di tali 
opportunità. La stabilità monetaria, il basso livello delle imposte sul reddito, il 
minor costo del lavoro rispetto ad altri paesi della Ue, le minori spese in termini di 
servizi, e la posizione strategica del Paese sono tra i vantaggi citati da Casini. 
 
“La Bulgaria – ha detto da parte sua Diana Maneva di Generali - è un paese 
stabile, membro a pieno titolo dell’Ue, che si prende cura degli interessi dei propri 
investitori stranieri, e che cerca di preservare e di costruire costantemente le 
condizioni per un clima favorevole alle imprese. Il mercato delle assicurazioni in 
Bulgaria è ben regolato, gli organi di controllo vigilano sul corretto adempimento di 
tutti i requisiti della legge riguardo all’adeguatezza del capitale e alla solvibilità 
sufficiente, alla concorrenza leale e alla conformità delle buone pratiche. Da parte 
sua l’imprenditoria, bulgara e straniera, può attendersi un alto livello di servizi 
assicurativi, soluzioni produttive innovative e flessibili, così come servizi di 
altissimo livello internazionale”.  
 
Link 
 
 



 
 

  
 
Италиански компании проявиха интерес към инвестиции в България  
 
14.06.2013 

 
 
Представители на италиански компании от различни браншове заявиха 
интерес за инвестиции в страната ни по време на конференцията 
"Международен бизнес джобен формат - малките и средни италиански 
предприятия в условията на българския пазар", която се проведе на 13 юни в 
хотел Шератон, София.  
"България е един от най-обещаващите пазари в Балканския регион. Италия 
вярва в България и в нейните перспективи за развитие, а големите 
възможности на вашия пазар чакат да бъдат реализирани", заяви Марко 
Контичели, посланик на Република Италия в София при откриването на 
събитието, организирано от Италианския институт за външна търговия ИЧЕ и 
Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в 
България.  
Основните сектори, в които работят италианските фирми, взели участие на 
конференцията, са: текстилна индустрия, електроника, възобновяема енергия, 
инфраструктура и обувен сектор. Опитът си представиха компаниите Caraglio 
(енергетика и инсталация), Martinelli (логистика и внос - износ), MBM 
Metalwork (машиностроене), PVB Power (енергетика) и Rigoni di Asiago 
(биологично земеделие). 
 
Link 
 
 

 
 
Италиански фирми предвиждат редица инвестиции у нас  
 



 
 

България е привлекателно поле за чуждестранни инвестиции и един от най-
обещаващите пазари в Балканския регион 
 
13.06.2013, 14:30 
 

Интернационализацията на бизнеса в България е възможна – това се опитаха 
да докажат участниците в провелия се днес в София българо-италиански 
форум. Фокус на конференцията „Международен бизнес джобен формат“ беше 
опитът и възможностите на италианските малки и средни предприятия, които 
инвестират в условията на българския пазар.  

"Международен бизнес джобен формат“  

Организатори на събитието бяха Италианският институт за външна търговия 
ИЧЕ и Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в 
България, които подкрепят и координират предприятията от 
западноевропейската държава, развиващи дейност у нас. Самата 
Конфиндустрия обединява около 250 фирми-членове, 86% от които – малки, 
средни и микро. Сдружението отчита предприемаческа дейност, възлизаща 
общо на 2 милиарда евро преки инвестиции, 1,8 милиарда евро оборот и над 
25 000 осигурени работни места.  

Възможности за чуждестранни инвестиции у нас  

„България е един от най-обещаващите пазари в Балканския регион – това ни 
казват прогнозите на международните институции“, заяви в поздравителната 
си реч при откриването на конференцията Марко Контичели, Посланик на 
Италия в София. По-късно думите му бяха потвърдени от Джовани 
Мартинели от Gruppo Martinelli, според когото страната ни има много по-
добри икономически характеристики от съседните си държави.  

Като цяло представителите на италианските компании, развиващи дейност в 
страната ни, изразиха доверие в пазарната ѝ обстановка, отчитайки 
преодоляване на трудностите, които са срещали през 90-те години на миналия 
век. Налице са обаче още много предизвикателства като постигането на 
добра комуникация и взаимодействие с институциите и използването 
възможностите на иновациите в подкрепа на браншовите отрасли.  

Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), призова в изказването си новото 
правителство да предприеме необходимите структурни реформи за 
подобряването на бизнес климата у нас. Според него държавата трябва да 
подкрепя малките и средни фирми, защото те, от своя страна, подкрепят 
едрия бизнес – като изпълнители, подизпълнители, доставчици и 
поддоставчици. Ръководителят на национално представената работодателска 
организация заяви, че настоява за реиндустриализация и генерални промени 



 
 

в управлението на човешките ресурси посредством редакция на Кодекса на 
труда. Освен това – за пълни гаранции на собствеността на бизнес сектора.  

Новият кабинет беше представен на форума от поздравителен адрес на 
министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. В него той 
заяви, че ведомството му ще окаже пълна подкрепа на малкия и среден 
бизнес.  

Италианският бизнес в България  

Страната ни отдавна е популярна територия за инвестициите на фирмите с 
италиански и смесен капитал. Участниците в конференцията цитираха 
различни данни, които показват развитието на икономическото 
сътрудничество между двете държави.  

Към края на 2012 г. у нас развиват дейност 800 активни италиански фирми. 
Западноевропейската държава е на трето място сред чуждестранните 
инвеститори в България, релизирайки близо 2 милиарда евро преки 
инвестиции през изминалата година.  

Освен това страната е вторият по големина търговски партньор на 
България в рамките на Европейския съюз (ЕС) и третият в световен мащаб, 
като реализираният стокообмен в рамките на 2012 г. възлиза на 3,5 милиарда 
евро. През първото тримесечие на 2013 г. двустранната търговия бележи 
среден растеж от близо една четвърт – съответно увеличение от 23,6% на 
вноса и 25,4% на износа ни към Италия.  

Особено добре развито е взаимодействието на двете държави в 
туристическия сектор. През 2012 година страната ни е посетена от 104 310 
италиански туристи, припомни в поздравителния си адрес министър Стойнев. 
Те се ориентират основно към културен, спа, балнео-, еко- и селски туризъм. 
На свой ред Марко Контичели цитира статистически данни, според които 
посещенията на българските туристи в родината му са се удвоили на 100% в 
периода 2011-2012 г. "Двете страни се търсят“, коментира посланикът.  

Той подчерта обаче, че двустранните икономически отношения са 
положително явление, което се нуждае от непрекъснато обновление от страна 
на партньорите. Необходимо е България като такъв да се стреми да 
привлича повече чуждестранни инвестиции.  

Италианските компании предвиждат много такива в краткосрочен и 
средносрочен план. Представената от малките и средните си фирми държава 
ще разшири дейността си в сферите на търговията, металообработката, 
машиностроенето и енергетиката. Планираните за следващите месеци 
инвестиции ще бъдат с фокус върху промишленото производство, селското 
стопанство (преработката на продукти - главно месопраработката, развитие 
на зоотехнологиите), биотехнологиите в обработката на енергия, околната 
среда и иновациите.  



 
 

Енергетика на бъдещето или бъдещето на енергетиката у нас  

Предвиждат се и проекти в сферата на възобновяемите източници на енергия 
(ВЕИ). Това е възможно „въпреки вътрешните противоречия на българския 
ВЕИ пазар и непостоянната политика, свързана с ценоообразуването“, заяви 
Джовани Саки, Директор на службата за Координация на услугите за 
популяризиране на Система Италия към ИЧЕ.  

Тенденциите потвърди и представителят на една от италианските фирми у нас 
в този бранш, PVB Power Bulgaria, Пламен Дилков. В своята презентация той 
постави акцент на хидроенергийния сектор, който натоварва минимално 
енергийната система. Освен това представи една от водните електроцентрали 
(ВЕЦ) на бъдещето – такива, чиято техническа работа е преместена изцяло 
под вода, при това грижейки се и за околната среда.  

Според Дилков България има огромен енергиен потенциал – на 
територията ѝ има около 19 000 мегаватчаса, от които технически 
използваеми са 14 000. В момента 9 800 мегаватчаса от тях са свободни – те 
се равняват на 2800 мегавата енергия.  

Link 

 
 
 
 

 
 
Ambassador Conticelli Calls for Renewed Bulgarian Commitment to 
Attract Italian Investment 
 
13 June 2013, 14:20 

 
Italian Ambassador in Sofia Marco Conticelli called for a renewed commitment of 
Bulgaria to attract Italian investment by means of law, transparency and 
competitiveness. Addressing a conference on Italian small and medium-sized 
businesses in Bulgaria, Ambassador Conticelli welcomed the Bulgarian 
government's initiative to hold consultations with business people in order to 
improve the business climate in the country. 
 
Link 
 
 
 



 
 

 
 

   
 

УниКредит Булбанк обслужва 80% от италианския бизнес в България 

13.06.2013 

УниКредит Булбанк обслужва 80% от италианските компании с бизнес в 
България. Това обяви Андреа Казини, главен оперативен директор на 
УниКредит Булбанк, на конференцията Международен бизнес джобен формат, 
организирана от Конфиндустрия България с подкрепата на УниКредит 
Булбанк. Става въпрос за 800 италиански фирми – клиенти на банката, от 
които малко над 60% са малки и средни предприятия. 
 
"Италия вярва в България и в нейните перспективи за развитие, а големите 
възможности на вашия пазар чакат да бъдат реализирани", заяви Марко 
Контичели, посланик на Република Италия в София.  
 
За последните три години кредитният портфейл на УниКредит Булбанк по 
отношение на италианските предприятия почти се е удвоил. Според Андреа 
Казини България има своите конкурентни предимства, с които привлича 
чуждите инвеститори и италианските фирми също се възползват от тези 
възможности. Сред предимствата на страната ни, които той посочи, са 
стабилната валута, ниското данъчно облагане, по-ниската цена на труда в 
сравнение с другите държави в Европейския съюз, по-ниските разходи за 
услуги, както и стратегическото местоположение на страната ни. За периода 
2014-2020 г. общият размер на средствата на Европейския съюз, 
предназначени за България (макар че сумата все още не е потвърдена) е 15 
млрд. евро. Значителна част от тези средства се очаква да бъдат насочени към 
подобряване конкурентоспособността на малките и средните предприятия. 
 
"Затова е изключително важно да работим в посока намаляване ниската 
степен на използване на средствата чрез по-голямо участие от страна на 
банките в подбора и анализа на проектите", коментира още Андреа Казини. 
Той посочи, разбира се, че нестабилната политическа ситуация от началото на 
годината, се е отразила както на фирмите, така и на гражданите чрез 
повишаване на несигурността и недоверието в бъдещото развитие на 
страната. 
 
Според главния оперативен директор на УниКредит Булбанк събитията от 
първите месеци на годината несъмнено ще окажат ефект върху нивата на 
растеж на икономиката през цялата 2013 г. В резултат на това икономистите 
на банката намалиха прогнозата за растеж на БВП от 1.7% до 1% за тази 
година. Въпреки това, основните показатели на страната остават стабилни и 



 
 

анализаторите очакват по-значително възстановяване на икономиката да има 
през 2014 г. 
Link 
 
 
 
 
 
 

 
 
Казини: България има своите конкурентни предимства 
 

13.06. 2013 17:03 

 
 

 
 
 

"УниКредит Булбанк" намали прогнозата за растеж на българската икономика 
от 1.7% до 1% за тази година 
 
Стабилната валута, ниските данъци, по-ниската цена на труда, по-ниските 
разходи за услуги и стратегическото местоположение са конкурентните 
предимства на България. Това каза главният оперативен директор на 
"УниКредит Булбанк" Андреа Казини на конференцията "Международен бизнес 
джобен формат". По неговите думи за последните три години кредитният 
портфейл на банката по отношение на италианските предприятия в България 
почти се е удвоил. 
 
"УниКредит Булбанк" обслужва 80% от италианските компании с бизнес в 
България. Става въпрос за 800 италиански фирми - клиенти на банката, от 
които малко над 60% са малки и средни предприятия", коментира Казини. 
Според него голяма част от средствата на Европейския съюз, предназначени 
за България в периода 2014-2020 г. (около 15 млрд. евро), се очаква да бъдат 



 
 

насочени към подобряване конкурентоспособността на малките и средните 
предприятия. 
 
"Затова е изключително важно да работим в посока намаляване ниската 
степен на използване на средствата чрез по-голямо участие от страна на 
банките в подбора и анализа на проектите", коментира още Андреа Казини. 
Той посочи, разбира се, че нестабилната политическа ситуация от началото на 
годината, се е отразила както на фирмите, така и на гражданите чрез 
повишаване на несигурността и недоверието в бъдещото развитие на 
страната. 
 
Според главния оперативен директор на "УниКредит Булбанк" събитията от 
първите месеци на годината несъмнено ще окажат ефект върху нивата на 
растеж на икономиката през цялата 2013 г. В резултат на това икономистите 
на банката намалиха прогнозата за растеж на БВП от 1.7% до 1% за тази 
година. Въпреки това, основните показатели на страната остават стабилни и 
анализаторите очакват по-значително възстановяване на икономиката да има 
през 2014 г. 
 
Link 
 
 
 

 
 
Почти 2 млрд. евро са инвестирали италиански предприемачи у нас за 
последните 16 години  
 
13/06/2013, 15:50 
 
Почти 2 милиарда евро са инвестирали малките и средните италиански 
предприятия на българския пазар през периода 1996-2012 година. Те са 
осигурили работни места за 25 хиляди души, стана ясно от форума 
„Международен бизнес в джобен формат“, организиран от Сдружението на 
италианското предприемачество в България. 
България има няколко предимства, които помагат на малкия и средния бизнес, 
препоръча страната ни на италианските предприемачи Андреа Казини, който е 
главен оперативен директор в една от големите банки у нас: 
Цената на електроенергията е ниска - както за домакинствата, така и за 
промишлеността. Валутният борд гарантира стабилността, а инфлацията 
намалява. 
Въпреки това трябват реформи, убеден е председателят на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев: 
Да се надяваме, че с действията си новото правителство ще работи за 
стабилна икономическа и социална обстановка, която създава предпоставки 



 
 

за устойчив растеж и разкриване на нови работни места. Считаме, че е 
жизнено необходимо да започне и да се ускори процесът на 
реиндустриализация на България. Пълна промяна на управлението на 
човешките ресурси и Кодекса на труда, също така за пълни гаранции за 
собствеността на бизнеса. 
България и Италия търгуват най-вече с текстил, обувки, в областта 
на енергетиката и информационните технологии. От началото на тази година, 
по данни на предприемачите, вносът от Италия се е увеличил с около 26 на 
сто, а българският износ - с 25 процента. 
Link 
 
 
 
 

 
 
Италия инвестирала 2 млрд. евро у нас 
 
13.06.2013, 16:48 
 
България има няколко предимства, които помагат на малкия и среден бизнес 
 
2 милиарда евро са инвестирали малките и средни италиански предприятия на 
българския пазар през миналата година. Те са осигурили работни места за 25 
хиляди души, стана ясно от форума „Международен бизнес в джобен формат“, 
организиран от Сдружението на италианското предприемачество в България, 
предаде БНР. България има няколко предимства, които помагат на малкия и 
среден бизнес, препоръча страната ни на италианските предприемачи Андреа 
Казини, който е главен оперативен директор в една от големите банки у нас. 
"Цената на електроенергията е ниска - както за домакинствата, така и за 
промишлеността. Валутният борд гарантира стабилността, а инфлацията 
намалява.", каза още Казини. Въпреки това трябват реформи, убеден е 
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България Огнян Донев. "Да се надяваме, че с действията си новото 
правителство ще работи за стабилна икономическа и социална обстановка, 
която създава предпоставки за устойчив растеж и разкриване на нови работни 
места. Считаме, че е жизнено необходимо да започне и да се ускори процесът 
на реиндустриализация на България. Пълна промяна на управлението на 
човешките ресурси и Кодекса на труда, също така за пълни гаранции за 
собствеността на бизнеса.", обясни Донев България и Италия търгуват най-
вече с текстил, обувки, енергетика и информационни технологии. От началото 
на тази година, по данни на предприемачите, вносът от Италия се е увеличил 
с около 26 на сто, а българският износ - с 25 процента. 
 
Link 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Италианският бизнес засилва присъствието си у нас 
 
13.06.2013 15:41  
 
България е привлекателно поле за чуждестранни инвестиции и един 
от най-обещаващите пазари в Балканския регион 
Интернационализацията на бизнеса в България е възможна – това се опитаха 
да докажат участниците в провелия се днес в София българо-италиански 
форум. Фокус на конференцията „Международен бизнес джобен формат“ беше 
опитът и възможностите на италианските малки и средни предприятия, които 
инвестират в условията на българския пазар, съобщава деволият портал 
econ.bg.  
Организатори на събитието бяха Италианският институт за външна търговия 
ИЧЕ и Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в 
България, които подкрепят и координират предприятията от 
западноевропейската държава, развиващи дейност у нас. Самата 
Конфиндустрия обединява около 250 фирми-членове, 86% от които – малки, 
средни и микро. Сдружението отчита предприемаческа дейност, възлизаща 
общо на 2 милиарда евро преки инвестиции, 1,8 милиарда евро оборот и над 
25 000 осигурени работни места.  
„България е един от най-обещаващите пазари в Балканския регион – това ни 
казват прогнозите на международните институции“, заяви в поздравителната 
си реч при откриването на конференцията Марко Контичели, Посланик на 
Италия в София. По-късно думите му бяха потвърдени от Джовани Мартинели 
от Gruppo Martinelli, според когото страната ни има много по-добри 
икономически характеристики от съседните си държави.  
Като цяло представителите на италианските компании, развиващи дейност в 
страната ни, изразиха доверие в пазарната й обстановка, отчитайки 
преодоляване на трудностите, които са срещали през 90-те години на миналия 
век. Налице са обаче още много предизвикателства като постигането на добра 
комуникация и взаимодействие с институциите и използването възможностите 
на иновациите в подкрепа на браншовите отрасли.  
Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), призова в изказването си новото 
правителство да предприеме необходимите структурни реформи за 
подобряването на бизнес климата у нас. Според него държавата трябва да 
подкрепя малките и средни фирми, защото те, от своя страна, подкрепят 
едрия бизнес – като изпълнители, подизпълнители, доставчици и 



 
 

поддоставчици. Ръководителят на национално представената работодателска 
организация заяви, че настоява за реиндустриализация и генерални промени 
в управлението на човешките ресурси посредством редакция на Кодекса на 
труда. Освен това – за пълни гаранции на собствеността на бизнес сектора.  
 
Link 
 
 

 
 
Multinazionali tascabili - La piccola industria italiana alla prova del 
mercato bulgaro 
Sofia, 13 Giugno 2013 
 
Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo indispensabile nell’economia 
italiana, costituendone la base della struttura portante. Allo scopo di dare loro 
supporto, l’Ufficio di Sofia dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Confindustria Bulgaria hanno 
deciso di organizzare congiuntamente un Convegno dedicato al tema della 
internazionalizzazione delle PMI in Bulgaria, dal titolo, "Multinazionali tascabili: la 
piccola impresa italiana alla prova del mercato bulgaro", con focus pomeridiano 
sulla Green economy che avrà luogo giovedì 13 giugno 2013, allo Sheraton Sofia 
Hotel Balkan. 
 
L'Italia è il terzo partner commerciale della Bulgaria e figura stabilmente nel 
novero dei principali investitori, come testimoniato dalla rilevante presenza di 
Aziende a capitale italiano o misto italo-bulgaro. Il Convegno si propone di offrire 
l’occasione di esaminare, avvalendosi di testimonianze dirette di imprenditori 
italiani, le potenzialità, le opportunità e gli strumenti concretamente offerti alle 
Aziende per affrontare con successo questo mercato. La manifestazione, il cui 
programma inviamo in allegato, sarà strutturata in due parti. I lavori della 
mattina, dopo un discorso di saluto da parte dell’Ambasciatore d’Italia, Marco 
Conticelli, saranno dedicati a una conferenza composta da tre panel. Il primo sarà 
dedicato all’analisi delle opportunità e vedrà la partecipazione, tra gli altri ospiti, 
del Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dei Servizi di Promozione del Sistema 
Italia dell’Agenzia ICE, Giovanni Sacchi, e del Vice Presidente di Confindustria per 
la Piccola Industria, Vincenzo Boccia. Nel secondo panel saranno illustrati, dagli 
stessi protagonisti, alcuni concreti casi di successo di Aziende italiane in Bulgaria. 
Il terzo fornirà un quadro tecnico degli strumenti finanziari, dei rischi e delle 
prospettive di mercato per le PMI italiane che internazionalizzano. 
 
Link 
 
 



 
 

 
 

 

Как да спасим малките и средни предприятия 

Гергана Михайлова, 12.06.2013 14:13  
 

 
 

Кризата в Европа се отрази особено тежко на малките и средни предприятия, 
които при това са основен източник на нови работни места в икономиката. За 
проблемите и решенията разговаряме с Винченцо Боча, Председател на Piccola 

Industria към Конфиндустрия, основна представителна организация на 
малките и средните производствени фирми и на фирмите предлагащи услуги. 

Боча е сред главните действащи лица в преговорите между банки и фирми в 
Италия за намаляване на ефектите от кредитната криза върху малките и 
средни предприятия, а сдружението Piccola Industria представлява и защитава 

около 140 000 фирми. По отношение на броя на малките и средни 
предприятия Италия е на първо място в Европейския съюз, като те 

представляват около 95% от фирмите в страната. 

Какво оказва по-голямо влияние на МСП в Европа – самата финансова 
криза или мерките за икономии засилени с цел да се възстанови 
растежа на икономиката?  

Предприемачеството беше засегнато и от двата фактора. Кризата нанесе 
сериозни щети на сектора на производството и по-специално на малките и 
средни предприятия. В сравнение с 2008 г. нивото на европейското 
индустриално производство спадна с 12.4%, в Италия с 25%, като в някои 
сектори с 40%. 70 000 производствени предприятия преустановиха дейността 
си. В следствие на което, нужните мерки за оздравяване на бюджета, които 
бяха приложени едновременно в цяла Европа, но не бяха придружени от 
структурни реформи и от инициативи насочени към развитието и към подема 



 
 

на производителната система, дадоха като резултат замразяването на 
икономиката, задълбочавайки рецесията. 

По тази причина сега е нужно спешно да се намери една по-уравновесена 
анти-кризисна рецепта, базирана на едно по-добро балансиране между ред и 
напредък, и в която растежът има водеща роля. 

Кои са реалните мерки, които Европа може да предприеме, най-общо, 
за да подпомогне фирмите в затруднение?  

Много са факторите, които все още стоят на пътя на развитието на фирми, 
които вече са в сериозни затруднения: бюрокрацията, нормативните 
ограничения, данъчното облагане, липса на гъвкавост на пазара на труда, 
липса на квалифицирана работна ръка, ограничен достъп до финансирания и 
препятствията за глобализацията. 

Обзорът за 2011 г. от Small Business Act вече посочи кои пътища да се 
следват, за да се подкрепят малките и средни предприятия. Но тези мерки 
трябва да са напълно активизирани и да се превърнат в кратки срокове в 
конкретни облекчения за малките и средни предприятия. 

Приоритет е дефинирането на една правна и административна рамка в помощ 
на бизнеса, благоприятна за специфичните нужди на малките и средни 
предприятия, която да им позволи да се възползват от облагите на вътрешния 
пазар. Трябва да се отговори на нуждата от опростяване и олекотяване на 
бюрократичните тежести, правейки нормативните текстове по-ясни и 
реализирайки внимателни анализи от икономически характер на новите 
проектозакони. В унисон с тези мерки за улесняване на регулациите на 
европейско ниво, са важни реформите за подобряване на 
конкурентоспособността с акцент върху малки предприятия.  

Трябва да се обърне специално внимание на финансовите нужди на МСП, 
намесвайки се на фронта на лихвените проценти за улесняване на 
кредитирането, но също приравнявайки към техните характеристики моделите 
за рейтинг, все още прекалено съсредоточени върху количествените 
изисквания на бюджетите и по-малко обръщащи внимание на качествените 
изисквания за дългосрочния потенциал на фирмата. 

Освен това, в условия на спад на търсенето, ориентиране към пазарите извън 
Европейския съюз, може да представлява един важен изход за малките и 
средни предприятия. В тази сфера очакваме ЕС да подкрепи 
интернационализацията на МСП, подкрепяйки ги в събирането на 
информация, търсенето на партньори и на финансовите източници.  

И накрая, следващата конкретна мярка за подкрепа на продуктивната 
система, се състои в повишаването на инструментите на сътрудничество, като 
клъстери и предприемаческите мрежи, такива инструменти, които да дадат на 
предприятията една стабилна, но и гъвкава ориентировъчна картина по начин 



 
 

по който да се създаде един отбор без да се губи автономността. От тази 
гледна точка, сме изключително щастливи от факта, че „предприемаческите 
мрежи” са изцяло признати на европейско ниво като основен инструмент за 
увеличаване или поне запазване на конкурентоспособността, и че ще бъдат 
обект на специфични инициативи на подкрепа от страна на Европейския съюз. 

Какъв вид подкрепа е необходима на страните като България? 

Мисля, че една европейска стратегия насочена към ново лансиране на 
индустриалната политика, и в частност на производството, може да 
представлява важна подкрепа за малките и средни предприятия в цяла 
Европа. За тази цел е необходимо да се напредне на европейско ниво за една 
по-добра интеграция и по-добра координация между различните европейски 
политики. Най-важното е енергийната политика, политиката, свързана с 
климата, околната среда и търговията да се развиват с намерението да 
реиндустриализират Европа, като засилват по този начин 
конкурентоспособността сред страните членки, и преди всичко тези с 
традиция в производството. Друг много важен фронт, на който трябва да се 
работи, е този свързан с достъпа до кредити на малките и средни 
предприятия. В настоящата икономическа ситуация, в която вече е 
изключително трудно да се намери подкрепата на националните банки, е 
необходимо да се опита да се увеличи силата на институциите, ползващи се с 
предимство пред финансирането и подпомагането на европейските 
предприятия, като например Европейската банка за инвестиции, Европейския 
Инвестиционен Фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие.  

По този начин ще могат да се подпомогнат предприятията, и по-специално 
онези, които, като част от страните с добра индустриална и производствена 
мрежа, ще бъдат по-конкурентоспособни на европейско и глобално ниво, и ще 
могат впоследствие да създадат нови работни места. 

Какво ще посъветвате фирмите да направят в тази ситуация на спад на 
търсенето в рамките на Европа, и едновременно с увеличаващи се 
лихвени проценти и регламентиране, което става все по-строго? 

Периодът, който изживяваме в момента, е особено труден особено за този, 
който като предприемач, изживява кризата ден след ден, и по-специално ако 
е на чело на едно малко предприятие. Във времена на криза трябва да се 
прибягва до всяка една възможност, за да намерим изход и да се върнем към 
растеж. Трябва да се залага на нови идеи, дори и с помощта на новите 
технологии,  на научните изследвания и на  иновациите, във всичките им 
аспекти, с цел да се създадат нови и иновативни продукти. Трябва, впрочем, и 
да се посрещат новите предизвикателства, които глобализацията ни предлага, 
и да ги използваме като повод за проучване на новите пазари. Настоящата 
икономическа ситуация изисква новите европейски фирми да се оборудват, 
независимо от размера им, за да се възползват от новите възможности, които 
се появяват както на европейския пазар, така и на новите пазари. Новите 
пазари като Китай, Индия, Русия и Бразилия, с техните високи проценти на 



 
 

прираст, предлагат, всъщност, значителни възможности за растеж за 
европейските малки и средни предприятия. 

Какво бихте посъветвали фирмите, които имат седалище в България и 
италиански партньори и клиенти?  

Бих им препоръчал да продължават да разчитат на нашите двустранни 
търговски отношения. Италия е вторият, от страните членки, търговски 
партньор на България, и отношенията между нашите фирми - включително 
много малки и средни – са вече много значими. Последните данни 
публикувани от Националния Статистически Институт на Република България, 
ни карат да имаме доста добри надежди за бъдещето. През първото 
тримесечие на 2013 г., износът на България към Италия е нараснал с 25.4%, 
докато нашият внос към вашата страна – с 23.6%. Със сигурност италианското 
качество – не само в традиционните сектори като храна и модата, но също 
така и в механиката и енергетиката - е високо ценено в България, но в същото 
време нараства и броят на италианските фирми, които намират в българските 
си партньори добро качество, изгодни условия, надеждност и много често 
сходен начин на мислене. 

Вие сте представител на италианските малки и средни предприятия, 
как се справят италианските предприемачи в България с проблемите 
свързани с бюрокрацията, задлъжнялостта, намалените продажби, 
корупцията? Какво споделят с Вас относно проблемите и 
възможностите на нашата страна?  

Следим внимателно опита на италианските компании във вашата страна, 
благодарение на дейността на Конфиндустрия България. Страната направи 
много, за да подобри бизнес климата за чуждите фирми, които работят в нея. 
Постоянното адаптиране към европейското законодателство, прави нашата 
работа тук по-лесна и гъвкава. Относно явлението „корупция”, което не е 
проблем само за България, но и на европейско и световно ниво, то избледнява 
все повече. 

От икономическа гледна точка- кризата наистина се почувства. Данните за 
растежа, обаче ни обнадеждават и очакваме, че България и целият Балкански 
полуостров, ще поемат отново напред с пълна сила. 

Възможностите са много: благоприятно данъчно облагане, население със 
сходна култура и с отлични работни качества, географска близост и обща 
европейска принадлежност, която спомага за по – доброто взаимодействие на 
двете икономики. 

Разбира се има и още какво да се подобри: по-малко тромава бюрокрация и 
по-голям процент на усвояване на европейските средства няма да е 
предимство само за чуждестранните фирми, но и за всички българи.  



 
 

Според мен от изключително важно е България да успее в кратки срокове да 
изгради, с помощта и на средствата от Брюксел, инфраструктурна мрежа, 
която да отговаря на търговския  и промишлен растеж на страната . 

Съществува една теория, според която парите, идващи от 
европейските фондове, от една страна, представляват помощ за 
бизнеса, от друга отслабват икономиката като влияят върху 
конкурентоспособността на дружествата, превръщайки ги от 
новаторски в ловци на фондове. Вие съгласен ли сте? Какво е вашето 
лично мнение относно важността и страничните ефекти, на средствата 
идващи от Европейския съюз?  

Европейските фондове представляват важен ресурс за предприятията. 
Разбира се този ограничен ресурс, трябва да се използва рационално, 
избягвайки дублирането и припокриването, и точно обратното – трябва да се 
стимулира взаимното допълване и сътрудничеството. Съществува риск от 
дисперсия и лошо използване на европейските средства. Поради тази 
причина, трябва да се координира изразходването им, за да се оптимизира 
ефекта и да се гарантира устойчивостта и ефективността на системата. Важно 
е да се определят приоритети, насочвайки финансиранията към проучвания, 
иновации и инфраструктура. Трябва да се направят усилия,за да се гарантира, 
че се финансират проекти са с високо качество, насочени към постигане на 
ясни и добре определени цели, в съответствие с реалните потребности на 
продуктивната реалност.  

Видяхме, че помощите от Европейската централна банка не достигнаха до 
малките и средни предприятия. Парите останаха в банките, а лихвите не са 
намалели значително.  

Смятате ли, че може да се направи нещо за тази ситуация? Ако да, от 
кой и как? 

Често в основата на този проблем е недостигът на знания относно наличните 
инструментите. Смятам , че първата интервенция трябва да е свързана с 
подобряване на информационната дейност. Много би могло да се направи не 
само от финансовите посредници, но преди всичко от браншовите 
организации. Това е един от основните мотиви за рамковата спогодба между 
Европейската банка за инвестиции и Конфиндустрия, което цели 
увеличаването на финансиране от страна на банката към малките и средни 
италиански предприятия, за инвестиции в научни изследвания, развитие и 
иновации. Споразумението предвижда тясно сътрудничество за широко 
разпространение на инструментите, предоставени от Европейската банка за 
инвестиции , и по-специално на мерките за улесняване на кредитирането на 
малки и средни предприятия, с цел да се предоставят на компаниите 
възможно най-добрите условия за финансиране. 



 
 

Какво мислите за разликите в заплащането в Европа? Какво могат да 
направят по-бедните страни, като България, за да достигнат за кратък 
период поне едно средно ниво? 

Що се отнася до пазара на труда, Европа е една крайно разнородна зона , 
където през последното десетилетие покачването на заплатите регистрира 
една много различна динамика в отделните страни. Разминаването в 
заплащането е наистина важен проблем, който се отразява по решаващ начин 
на конкурентното равновесие. 

Изборът, да се разшири Европейският съюз през 2004 г. и през 2007 г., беше 
насърчен от желанието да се даде един общ дом на всички европейци, като 
превъзмогнем различията от миналото и гарантираме едно мирно бъдеще на 
континента. В същото време това бързо разширение неизбежно предизвика 
една по-голяма разнородност, дължаща се на различните икономики на 
страните в съюза. Сега всички европейски граждани имат амбицията да видят 
нарастване на нивата на доходите и на благосъстоянието. Смятам, че като 
оставим на страна настоящата криза, това би могло да бъде един резултат, не 
така труден за достигане в обозрими срокове. И по-специално, що се отнася 
за страни като България, смятам за важен фактор наличието на чуждестранни 
фирми, и по-специално италиански, защото те позволяват на индустриалната 
система на страната да увеличава и разраства стойността на собствената си 
продукция и впоследствие - заплащането на работниците си. В същото време - 
чрез дъщерните си дружества в България – италианската индустрия може да 
инвестира в проучване и развитие и да даде началото на един благоприятен 
цикъл, който ще обогати целия Европейски съюз. Нашата обща цел е един 
Европейски съюз, способен да предложи висококачествено производство на 
цялата си територия, конкурентоспособен на международните пазари, 
благодарение на своите високи технологии, увеличавайки по този начин 
стандарта на живота на гражданите си. 

Какво е вашето лично предвиждане за развитието на кризата в Европа 
до края на тази година?  

Процесът на възстановяване от икономическата криза все още продължава и 
се оказва бавен и труден. Бъдещето развитие зависи до голяма степен от 
изборите, които ще бъдат направени за противодействие на тази ситуация. 
Само икономиите не са гаранция за развитие. Към една отговорна данъчна 
политика, която да гарантира устойчивостта в дългосрочен план на 
обществените финанси, трябва неизменно да добавим реални мерки за нов 
старт на икономиката.  

Имаме нужда от план за индустриална политика, за да се преобърне спадът в 
производството. Следователно е нужно да се намалят производствените цени, 
да се инвестира в инфраструктура, проучване и иновации и да се реагира 
срещу слабото кредитиране. Само по този начин ще можем бързо да започнем 
отново да се развиваме, което ще даде тласък на заетостта и на социалното 
единство. 
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Италия е вторият по големина търговски партньор на България в ЕС 

 
12.06.2013, 11:51 

Въпреки кризата, Италия остава, след Германия, вторият по големина 
търговски партньор на България от страните членки, и трети в световен 
мащаб, с промишлено присъствие, което обхваща различни сектори като 
земеделие, производство - класическото на текстил, обувки и машиностроене, 
но и области технологично напреднали като енергетика и информационни и 
комуникационни технологии. 

Първите данни за 2013г. показват увеличение от 23,6% на вноса от Италия и 
25,4% на българския износ към полуострова. 

Търговски обмен, възлизащ на около 3,5 милиарда евро през 2012 година, 800 
активни фирми, 2 милиарда евро инвестиции в страната, оборот възлизащ на 
5% от БВП и 25 000 работни места - това са цифрите на Италия в България, 
зад които се крият историите на предприятия, често средни и малки, които, 
във време на криза, избраха тази страна, за да интернационализират 
дейността си. 

Това ще бъдат цифрите и темите, които ще обсъждат представителите на 
институциите и бизнеса по време на събитието „Международен бизнес джобен 
формат - малките и средни италиански предприятия в условията на 
българския пазар", което ще се проведе на 13 юни, от 9.00 часа, в хотел 
Шератон, в София. 

Събитието, организирано от Италианския институт за външна търговия ИЧЕ и 
Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в 
България, с подкрепата на УниКредит, Булбанк и Дженерали България, ще 
събере, в 3 последователни дискусионни панела, италиански и български 
експерти. Измежду гостите, който ще вземат участие са - посланикът на 
Италия в София, Марко Контичели, Винченцо Боча - Председател на Пикола 
Индустрия към Конфиндустрия – основна организация на производствени 
фирми и на фирми предлагащите услуги в Италия, която обединява около 150 
хил. предприятия, различни по размер и с общо 5,5 милиона служители, както 



 
 

и Джовани Саки - Директор на службата за координация на услугите за 
популяризиране на Система Италия към ИЧЕ, добре запознат с българската 
реалност, тъй като в миналото бе директор на института в София. 

Опита си ще представят групите Caraglio (енергетика и инсталация), Martinelli 
(логистика и внос - износ), MBM Metalwork (машиностроене), PVB Power 
(енергетика) и Rigoni di Asiago (биологично земеделие), които ще разкажат за 
предприетите възможностите, но и за срещнатите трудности. 

Конференцията ще завърши с дискусионен панел, който ще се фокусира 
върху финансовите инструменти на разположение на фирмите, и в който 
участие ще вземат: Андреа Казини-Главен оперативен директор на УниКредит 
Булбанк и Диана Манева - Изпълнителен Директор и член на Борда на 
Директорите на Дженерали България, Никола Стоянов- Изпълнителен 
директор на Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и 
Борислав Стефанов- Дирек. 
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Италия е втори по големина търговски партньор на България 
12.6.2013 
 
Вносът от Италия у нас за 2013г. се е увеличил с 23,6%, а с 25,4% е нараснал 
българският износ към полуострова. 
Въпреки кризата, Италия остава вторият по големина търговски партньор на 
България от страните членки на ЕС след Германия, и трети в световен мащаб, 
с промишлено присъствие, което обхваща различни сектори като земеделие, 
производство - класическото на текстил, обувки и машиностроене, но и 
области технологично напреднали като енергетика и информационни и 
комуникационни технологии. 
Търговски обмен между двете страни през 2012 г. е около 3,5 милиарда евро. 
В двустранните отношения активно участие имат 800 фирми, 2 милиарда евро 
са инвестициите в страната, а търговският оборот с Италия е 5% от БВП. 
Това ще бъдат цифрите и темите, които ще обсъждат представителите на 
институциите и бизнеса по време на събитието „Международен бизнес джобен 
формат - малките и средни италиански предприятия в условията на 
българския пазар", което ще се проведе на 13 юни в София. 
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2 милиарда евро вложиха италианци у нас 
 
12.06.2013, 09:34 
 
2 милиарда евро инвестиции в страната са оставили италианските 
предприемачи. Оборотът между България и Италия възлиза на 5% от брутния 
вътрешен продукт, а близо 25 000 души си вадят хляба в предприятия, 
открити от италианци или в съдружие с българи. Данните оповестиха от 
УниКредит Булбанк преди старта на конференцията “Международен бизнес 
джобен формат - малките и средните италиански предприятия в условията на 
българския пазар”. 
 
Търговският обмен за 2012 година между двете държави е бил около 3.5 
милиарда евро. Първите данни за 2013 година показват увеличение от 23.6% 
на вноса от Италия и 25.4% на българския износ към полуострова, коментират 
статистици. Фирмите с италианско участие у нас са над 800. 
 
Въпреки кризата Италия остава вторият по големина (след Германия) 
търговски партньор на България от страните, членки на Европейския съюз. 
Ботуша се нарежда на трето място с промишлено присъствие, което обхваща 
различни сектори, като земеделие, производство на текстил и обувки, 
машиностроене. Напоследък много предприемачи са избрали да инвестират и 
в области като енергетика и информационни и комуникационни технологии. 
 
Поради многочислеността си италианските инвеститори в България се 
свързват в сдружение още през 2000 година. Тогава се създава Консултативен 
комитет на италианското предприемачество в България (ККИПБ). Години по-
късно организацията прераства в Кофиндустрия България, където има над 220 
членове. Огромна част от предприемачите са се насочили към региона около 
Пловдив. 
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Международен бизнес джобен формат - италианските фирми, които 
инвестират и създават устойчиво развитие 

 
11-12/06/2013 

 
Търговски обмен, възлизащ на около 3,5 милиарда евро през 2012 година, 800 
активни фирми, 2 милиарда евро инвестиции в страната, оборот възлизащ на 
5% от БВП и 25 000 работни места - това са цифрите на Италия в България, 
зад които се крият  историите  на предприятия, често средни и малки, които, 
във време на криза, избраха тази страна, за да интернационализират 
дейността си. 
 
Въпреки кризата, Италия остава, след Германия, вторият по големина 
търговски партньор на България от страните членки, и трети в световен 
мащаб, с промишлено присъствие, което обхваща различни сектори като 
земеделие, производство -  класическото на текстил, обувки и машиностроене, 
но и области технологично напреднали като енергетика и информационни и 
комуникационни технологии. Първите данни за 2013г. показват увеличение от 
23,6% на вноса от Италия и 25,4% на българския износ към полуострова . 
 
Това ще бъдат цифрите и темите, които ще обсъждат представителите на 
институциите и бизнеса по време на събитието "Международен бизнес джобен 
формат - малките и средни италиански предприятия в условията на 
българския пазар", което ще се проведе на 13 юни, от 9.00 часа, в хотел 
Шератон, в София. 
 
Събитието, организирано от Италианския институт за външна търговия ИЧЕ и 
Конфиндустрия България, Сдружение  на италианските предприемачи в 
България, с подкрепата на УниКредит Булбанк и Дженерали България, ще 
събере, в 3 последователни дискусионни панела,  италиански и български 
експерти. 
 
Измежду гостите, който ще вземат участие са - посланикът на Италия в София, 
Марко Контичели, Винченцо Боча - Председател на  Пикола Индустрия към 
Конфиндустрия – основна организация на производствени фирми и на фирми 
предлагащите услуги в Италия, която обединява около 150 хил. предприятия, 
различни по размер и с общо 5,5 милиона служители, както и Джовани Саки -  
Директор на службата за координация на услугите за популяризиране на 
Система Италия към ИЧЕ, добре запознат с българската реалност, тъй като в 
миналото бе директор на института в София. 
 
Интернационализацията в България е възможна и това ще бъде доказано по 
време на срещата, директно от няколко предприемачи, които чрез дейността 



 
 

си в страната, са направили собствените си фирми по-силни и 
конкурентноспособни. 
 
Опита си ще представят  групите  Caraglio (енергетика  и инсталация), 
Martinelli (логистика и внос - износ), MBM Metalwork (машиностроене), PVB 
Power (енергетика) и Rigoni di Asiago (биологично земеделие), които ще 
разкажат за предприетите  възможностите, но и за срещнатите трудности. 
Основните сектори, в които работят италианските фирми са: текстилна 
индустрия, електроника, възобновяема енергия, инфраструктура, третичен и 
обувен сектор. 
 
Конференцията ще завърши с дискусионен панел, който ще се фокусира 
върху финансовите инструменти на разположение на фирмите, и в който 
участие ще вземат: Андреа Казини-Главен оперативен директор на УниКредит 
Булбанк и Диана Манева - Изпълнителен Директор и член на Борда на 
Директорите на Дженерали България, Никола Стоянов- Изпълнителен 
директор на Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и 
Борислав Стефанов- Директор на  Българска агенция за инвестиции. 
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Multinazionali tascabili italiane: Aziende che investono in Bulgaria 

 
11 Giugno 2013, 17:45  

Un interscambio commerciale annuale di circa 3,5 miliardi di euro, 800 aziende 
attive, 2 miliardi di euro di investimenti nel Paese, un fatturato che contribuisce al 
5% del PIL nazionale e 25 000 addetti, sono questi i numeri dell'Italia in Bulgaria 
dietro i quali si nascondono storie di imprese – spesso medie o piccole – che, in 
tempi di crisi, hanno scelto questo Paese per internazionalizzare le proprie attività. 

L'Italia – nonostante la crisi – si conferma il secondo partner commerciale 
comunitario della Bulgaria dopo la Germania e il terzo a livello globale e una 
presenza industriale differenziata che abbraccia l'agroindustria, il manifatturiero 
classico – tessile, metalmeccanico, calzaturiero – ma anche settori 
tecnologicamente avanzati come l'energia e l'ICT. I primi dati del 2013 parlano di 



 
 

un aumento del 23,6% delle importazioni dall'Italia e di un incremento del 25,4% 
dell'export bulgaro verso la Penisola. 

Saranno questi i numeri e i temi di cui discuteranno istituzioni e imprese nel corso 
del Convegno "Multinazionali Tascabili – La piccola e media industria italiana alla 
prova del mercato bulgaro" che si terrà il prossimo 13 giugno a partire dalle ore 9 
presso l'Hotel Sheraton di Sofia. 

L'evento, organizzato dall'Agenzia per la promozione del Commercio estero ICE e 
da Confindustria Bulgaria, Associazione dell'imprenditoria italiana in Bulgaria, con 
il supporto di Unicredit Bulbank e Generali Bulgaria, vedrà il coinvolgimento, in tre 
panel di discussione successivi, di esperti italiani e bulgari. 

Tra gli ospiti istituzionali interverranno, l'Ambasciatore d'Italia a Sofia, Marco 
Conticelli, Vincenzo Boccia, Presidente della sezione Piccola Industria di 
Confindustria – principale organizzazione delle aziende manufatturiere e di servizi 
in Italia, che raggruppa circa 150 mila imprese di tutte le dimensioni per un totale 
di 5,5 milioni di addetti e Giovanni Sacchi - Direttore dell'Ufficio di Coordinamento 
Servizi di Promozione del Sistema Italia ICE, profondo conoscitore della realtà 
bulgara avendo in passato ricoperto il ruolo di direttore dell'agenzia a Sofia. 

Internazionalizzare in Bulgaria si può, a testimoniarlo nel corso dell'incontro 
saranno direttamente alcuni imprenditori che, anche attraverso le proprie attività 
nel Paese, hanno reso più forti e competitive le proprie aziende. 

A presentare le proprie esperienze saranno i gruppi Caraglio (Energia e impianti) e 
Martinelli (logistica e import/export), la MBM Metalwork (metalmeccanica), PVB 
Power (Energia) e Rigoni di Asiago (agroindustria biologica) sottolineando le 
opportunità colte ma anche gli ostacoli incontrati. 

Un focus sugli strumenti finanziari a disposizione delle aziende chiuderà infine la 
conferenza, in un panel che vedrà, tra gli altri, il coinvolgimento di Andrea Casini – 
Direttore Generale di Unicredit Bulbank e Diana Maneva – Executive Officer e 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Bulgaria, Nikola Stoyanov - 
Direttore dell'Agenzia Bulgara per la Promozione della Piccola e Media Industria e 
Borislav Stefanov – Direttore della Invest Bulgaria Agency. 

Link 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
Италиански компании в България  
 
11.06.2013 
 
Форум „Международен бизнес джобен формат - малките и средни италиански 
предприятия в условията на българския пазар” ще се проведе на 13 юни в 
София. Събитието, организирано от Италианския институт за външна търговия 
ИЧЕ и Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в 
България. 
Опита си ще представят групите Caraglio (енергетика и инсталация), Martinelli 
(логистика и внос - износ), MBM Metalwork (машиностроене), PVB Power 
(енергетика) и Rigoni di Asiago (биологично земеделие), които ще разкажат за 
предприетите възможностите, но и за срещнатите трудности. Основните 
сектори, в които работят италианските фирми у нас са: текстилна индустрия, 
електроника, възобновяема енергия, инфраструктура, третичен и обувен 
сектор. 
Между гостите, който ще вземат участие са - посланикът на Италия в София, 
Марко Контичели, Винченцо Боча - Председател на Пикола Индустрия към 
Конфиндустрия – основна организация на производствени фирми и на фирми 
предлагащите услуги в Италия, която обединява около 150 хил. предприятия, 
различни по размер и с общо 5,5 милиона служители, както и Джовани Саки - 
Директор на службата за координация на услугите за популяризиране на 
Система Италия към ИЧЕ, добре запознат с българската реалност, тъй като в 
миналото бе Директор на института в София. 
Търговски обмен, възлизащ на около 3,5 милярда евро през 2012 година, 800 
активни фирми, 2 милярда евро инвестиции в страната, оборот възлизащ на 
5% от БВП и 25 000 работни места - това са цифрите на Италия в България, 
зад които се крият историите на предприятия, често средни и малки, които, 
във време на криза, избраха България, за да интернационализират дейността 
си. 
 
Въпреки кризата, Италия остава, след Германия, вторият по големина 
търговски партньор на България от страните членки, и трети в световен 
мащаб, с промишлено присъствие, което обхваща различни сектори като 
земеделие, производство - класическото на текстил, обувки и машиностроене, 
но и области технологично напреднали като енергетика и информационни и 
комуникационни технологии. Първите данни за 2013 г. показват увеличение 
от 42,6% на вноса от Италия и 18,6% на българския износ към полуострова .  
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“Multinazionali Tascabili: a Sofia la conferenza di ICE e Confindustria 
Bulgaria” 
 
Venerdì 07 Giugno 2013 14:44  
 
Sofia - Le PMI svolgono un ruolo indispensabile nell’economia italiana, 
costituendone una vera e propria struttura portante. Per contribuire a dare loro 
supporto, l’ufficio ICE di Sofia e Confindustria Bulgaria organizzano un 
convegno, che si terrà a Sofia il 13 giugno prossimo presso la Hall Royal 1 dello 
Sheraton Sofia Hotel Balkan, sull’internazionalizzazione delle PMI in Bulgaria. 
Obiettivo del convegno è offrire un panorama di questo Paese quale favorevole 
destinazione commerciale e di investimento. Momento centrale dell’evento sarà la 
presentazione, da parte degli stessi protagonisti, di alcuni importanti casi di 
successo di aziende italiane in Bulgaria. Saranno presentati, inoltre, in chiave 
tecnica, gli strumenti operativi a disposizione delle PMI, quali credito, 
assicurazione export e altro, attraverso enti e organizzazioni pubblici e privati, 
italiani e bulgari. 
Una sessione pomeridiana sarà dedicata a incontri informali, con un focus sulla 
green economy, risparmio energetico, edilizia intelligente, ambiente, trattamento 
delle acque e altro. 
Interverranno l’Ambasciatore d’Italia, Marco Conticelli, il Direttore per il 
Coordinamento della Promozione del Sistema Italia dell’Agenzia ICE, Giovanni 
Sacchi, e il Vice Presidente di Confindustria per la Piccola Industria, Credito e 
Finanza, Vincenzo Boccia, nonché le aziende Caraglio, MBM Metalwork, PVB Power 
Bulgaria, Martinelli e Rigoni di Asiago.  
 
Link 
 

 
 
 
Bulgaria, a Sofia Festival del Made in Italy 
Scambio tra operatori, da vini a design 
07 giugno, 15:55  
 
(ANSA) - SOFIA - Torna l'appuntamento annuale nel mese di giugno con l'Italian 
Festival in Bulgaria, rassegna di eventi per promuovere le eccellenze del Made in 
Italy e favorire nuove occasioni di incontro e di scambio tra operatori, 



 
 

organizzazioni e istituzioni dell'Italia e della Bulgaria. Vari, come sempre, i settori 
coinvolti: dalle specialita' tipiche della cucina e della produzione vinicola italiana al 
design; dall'arte, la storia e la cultura alla ricerca, al trasferimento tecnologico, al 
mondo delle PMI e dei loro processi di internazionalizzazione. Organizzato 
dall'ufficio di Sofia dell'Agenzia Ice, il Festival si avvale anche della consueta 
fattiva collaborazione di partner istituzionali e del mondo dell'imprenditoria e delle 
sue rappresentanze: Istituto Italiano di Cultura a Sofia, nonche' Camera di 
commercio italiana in Bulgaria, Confindustria Bulgaria, Casa Sicilia. Due saranno i 
seminari quest'anno nell'ambito del Festival. Mercoledi' 12 giugno, lo storico 
palazzo dell'Accademia Nazionale delle Scienze bulgara ospitera' una Tavola 
Rotonda sulle ''Opportunita' di collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra 
l'Italia e la Bulgaria nel campo della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento 
tecnologico per le imprese hi-tech'', organizzata dall'ufficio Ice in collaborazione 
con il Parco Tecnologico di Sofia. Giovedi' 13 giugno, Ice Sofia e Confindustria 
Bulgaria organizzano congiuntamente un Convegno sul tema ''Multinazionali 
tascabili: la piccola impresa italiana alla prova del mercato bulgaro''. Attraverso le 
testimonianze di aziende italiane entrate con successo nel mercato bulgaro e 
l'illustrazione dei servizi e strumenti messi a loro disposizione, le PMI italiane 
potranno conoscere e valutare le opportunita' offerte dalla Bulgaria quale 
destinazione per attivita' economiche e di investimento. 
 
Link 
 
 
 

 

Ice Sofia promuove “Multinazionali tascabili” 

30 maggio 2013 12:08 

Sofia (Bulgaria) – “Multinazionali tascabili – La piccola industria italiana alla prova 
del mercato bulgaro”, è l’evento organizzato dall’ufficio di Sofia dell’agenzia Ice e 
da Confindustria Bulgaria che avrà luogo giovedì 13 giugno a Sofia, presso lo 
Sheraton Sofia Hotel Balkan. L’iniziativa, realizzata nel quadro del Festival Italiano 
2013, si propone di descrivere le opportunità offerte dalla Bulgaria quale 
favorevole destinazione commerciale e di investimento per le Pmi italiane. 
Elemento centrale dei lavori saranno le testimonianze di aziende italiane entrate 
con successo nel Paese, nonché le presentazioni tecniche e operative di alcuni 
strumenti messi a disposizione delle Pmi in materia di credito, assicurazione export 
e altri servizi per l’internazionalizzazione. 

Link 


