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03/11/2015 

Fonte: Agenparl 

Bulgaria, ministro Gentiloni a Sofia per forum economico 

(AGENPARL) – Roma, 02 nov – Visita a Sofia oggi per il Ministro degli Esteri e della Cooperazione 

Internazionale Paolo Gentiloni in occasione del l° Forum economico Italia-Bulgaria, al quale prenderanno 

parte oltre 120 aziende italiane. 

A margine dell’evento Gentiloni incontrerà l’omologo bulgaro Daniel Mitov. Al centro dei colloqui temi 

economici, in particolare l’interesse italiano a rafforzare le relazioni economiche e gli investimenti italiani in 

Bulgaria in una congiuntura particolarmente propizia, come è dimostrato dalla sostenuta crescita 

dell’interscambio nel primo semestre di quest’anno (+6,25%) che ha reso l’Italia il secondo partner 

commerciale della Bulgaria. 

Link 

 

02/11/2015 

Fonte: Agenzia Nova 

Italia-Bulgaria: Gentiloni, mercato importantissimo per nostri investimenti 

Sofia, 02 nov 19:02 - (Agenzia Nova) - La Bulgaria è un mercato molto importante e una piattaforma per gli 

investimenti italiani in tutta la regione. È quanto affermato dal ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in 

chiusura dei lavori del forum economico italo-bulgaro che si è svolto oggi a Sofia. All’evento hanno 

partecipato circa 200 aziende italiane e bulgare che si sono confrontate sulle reciproche opportunità 

d’investimento nei settori delle infrastrutture, agroalimentare e della meccanica. Secondo Gentiloni, la 

Bulgaria “continua a offrire condizioni di competitività, di vantaggi in termini di fiscalità agevolata, di qualità 

della manodopera, di costo del lavoro nell'energia". Non a caso, il titolare della Farnesina ha ricordato che 

l’interscambio bilaterale “supera i 4 miliardi di euro” e che negli “ultimi sei mesi è cresciuto del 6 per cento 

rispetto allo scorso anno, consentendoci di raggiungere il secondo gradino del podio tra i partner 

internazionali della Bulgaria, dopo la Germania". (Bus) 

Link  

 

 

 

 

 

http://www.agenparl.com/bulgaria-ministro-gentiloni-a-sofia-per-forum-economico/
http://www.agenzianova.com/a/5637a8155500b3.35794694/1239180/2015-11-02/italia-bulgaria-gentiloni-mercato-importantissimo-per-nostri-investimenti
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03/11/2015 

Fonte: Bulgaria-Italia 

Il Ministro Gentiloni visita Sofia 

Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni ha visitato la capitale bulgara 

ieri, 2 novembre, in occasione del Forum economico Italia-Bulgaria, al quale hanno partecipato circa 200 

aziende italiane e bulgare. Alla chiusura del forum il capo della Farnesina ha affermato che la Bulgaria è un 

mercato molto importante e una piattaforma per gli investimenti italiani in tutta la regione. 

L'interesse italiano è quello di rafforzare le relazioni economiche e gli investimenti in Bulgaria in una 

congiuntura particolarmente propizia, come dimostra la sostenuta crescita dell'interscambio nel primo 

semestre di quest'anno (+6,25%) che ha reso l'Italia il secondo partner commerciale della Bulgaria. 

Inoltre Gentiloni ha incontrato l'omologo bulgaro Daniel Mitov. Tra i temi centrali dei colloqui sono state le 

relazioni bilaterali politico-economiche, la crisi dei rifugiati e l'allargamento dell'Unione europea. 

Link  

 

Fonte: Standart 

30 Italian businesses looking for BG partners  

Representatives of 30 Italian companies from the engineering, agriculture, food industry and infrastructure 

construction sectors met with potential Bulgarian partners. This happened at the Bulgarian-Italian business 

forum "Technologies for Agro-Industry, Industry and Infrastructure", which took place in Sofia and was 

organized by ICE (Agency for Support and Internationalization of Italian Businesses Abroad) and the 

Organization of Employers and Industrialists in Italy - Confindustria. The Forum was closed by the Ministers 

of Foreign Affairs of Bulgaria and Italy - Daniel Mitov and Paolo Gentiloni. 

The main local organizer of the event was Bulgaria's Confederation of Employers and Industrialists in 

Bulgaria (CEIBG). Chairman Kiril Domuschiev stressed that the close cooperation between CEIBG and 

Confindustria, once has already found expression in the Business Forum held in Rome on October 2 this 

year. The focus of the meeting were issues of bilateral interest such as the interaction between Bulgaria 

and Italy in international economic relations, trade and economic relations with Russia and China, the trade 

agreement between the EU and the US and the label "Made in EU". 

In Confindustria Bulgaria has more than 250 Bulgarian-Italian companies, whose combined sales are EUR 

1.3 billion and the jobs they create reach 20 000. Italy is one of the leading investors in Bulgaria with over 

EUR 2 bln. direct investment per year. 

In parallel with the Business Forum, there was a conference led by the Minister of Foreign Affairs Daniel 

Mitov and his Italian colleague Paolo Gentiloni on the current refugee crisis. Both ministers emphasized the 

destruction of the channels for trafficking. In the Bulgarian minister's his words, these are criminal 

channels, also recycled to drug trafficking. 

http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/04773.asp
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02/11/2015 

Fonte: Focus Information Agency 

Italian foreign minister on visit to Bulgaria 

Sofia. Bulgarian Minister of Foreign Affairs Daniel Mitov will meet with his Italian counterpart Paolo 

Gentiloni, who is on a working visit to Bulgaria, the press office of the Bulgarian ministry announced. 

The two ministers will discuss the bilateral political and economic cooperation, the cooperation between 

Bulgaria and Italy within the international organisations, the energy security, the EU migration and 

enlargement policies.  

Mr Mitov and Mr Gentiloni will also discuss the situation in Syria and Iraq, the fight against the Islamic 

State, as well as the crisis in Ukraine.  

Italian Foreign Minister Paolo Gentiloni will also attend the official closing ceremony of the Bulgarian-Italian 

Business Forum, which will take place at the Hilton hotel on the same day. 

Link  

 

Fonte: Standart 

50 фирми правят части за коли Копирано от  

 
Над 50 компании произвеждат в България компоненти за автомобилната индустрия. Това заяви 

изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев на дискусия 

"Технологии за агроиндустрията, промишлеността и инфраструктурата". Заетите в това производство 

са не повече от 20 хил., при около 100 хил. работещи в машиностроителните заводи, заяви Илия 

Келешев, председател на Българска браншова камара "Машиностроене". Той посочи, че една от 

причините за интереса на инвеститорите към България са по-ниските заплати, но има и други 

фактори като изгодните условия при инвестиции на зелено. Илия Келешев отчете, че при частите за 

коли в България вече се произвеждат не само кабели и калъфи, но и значително по-сложни системи 

като климатици. 

В края на ноември ще се приемат проекти от фермери по мярката за инвестиции в преработка и 

маркетинг на агропродукти от ПРСР 2014-2020, каза на конференцията Антон Аспарухов, шеф на 

дирекция "Развитие на селските райони" в Министерството на земеделието. При класирането най-

много точки ще получават предложенията за преработка на продукти от уязвими сектори - плодове, 

зеленчуци, животновъдство, етерично-маслени култури. Бонус ще има и за проектите за енергийна 

ефективност, която трябва да се повиши поне с 10%. Допълнителни точки ще се дават на проекти за 

иновации, биопроизводство, ако се създават работни места или ако фермата е в Северозападния 

http://www.standartnews.com/english/read/30_italian_businesses_looking_for_bg_partners-9969.html
http://www.focus-fen.net/news/2015/11/02/388131/italian-foreign-minister-on-visit-to-bulgaria.html
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регион. За 2016 г. ще бъдат отворени мерки за инвестиции във ферми, насочени към оборудване, 

свързано с напояване. 

 

Traduzione del BIA (Business Industrial Capital) 

Over 50 companies in Bulgaria produce components for the automotive industry, said the Executive 

Director of the InvestBulgaria Agency (IBA) Stamen Yanev during a discussion on "Technology for agro-

industry, industry and infrastructure." Employed in this sector are not more than 20 thousand people from 

about 100 thousand working in the machine building plants, said Iliya Keleshev, chairman of the Bulgarian 

Branch Chamber - Machine Building. He pointed out that one reason for the interest of investors towards 

Bulgaria is the lower wages, but there are other factors such as favorable conditions for greenfield 

investments. Iliya Keleshev reported that produced parts for cars in Bulgaria are not only cables and cases 

any more, but also much more complex systems such as air conditioners. 

Link  

 

02/11/2015 

Fonte: On Air Bulgaria 

Италианските компании у нас имат нужда от подкрепа от двете правителства 

Машиностроенето е най-големият отрасъл, с което Италия се проявява като партньор на България в 

търговията 

 

Трябва да се направи ясно разграничение, между бежанците и икономическите мигранти, които 

прииждат в Европа и това е основното, с което ЕС трябва да се справи в бежанската криза. Това каза 

министърът на външните работи Даниел Митов по време на среща с външния министър на Италия 

Паоло Джентилони. Двамата посетиха българо-италиански бизнес форум.  

Даниел Митов и италианският му колега се съгласиха, че основните проблеми, свързани с 

бежанската криза са икономическите мигранти и трафикът на хора.  

„България е една от тези държави, които отдавна предупреждаваха за задаващата се миграционна 

вълна. Тя не е само бежанска. Трябва да концентрираме усилия и в борбата с нелегалния трафик на 

хора“, каза Митов.  

Италия насочва усилията си към регистриране на мигрантите, осигуряването на статус на 

политическите бежанци и за връщането на икономическите мигранти обратно в държавите им, каза 

министърът на външните работи на Италия.  

„Няма магическа пръчка, която може да реши проблема с мигрантите. Италия има големи проблеми, 

но се опитваме да стигнем до решение“, каза Джентилони.  

http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/50_firmi_pravyat_chasti_za_koli-308326.html
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По време на българо-италианския икономически форум външните министри на България и Италия 

обещаха да обединят усилия в подкрепа на съвместния бизнес между двете държави. България 

развива успешно бизнес сътрудничество с Италия в областта на промишлеността, енергетиката, 

земеделието и транспорта.  

Изгодни условия за инвестиции предлага България: ниски данъчни ставки, политическа стабилност, 

каза Митов.  

За Италия България е „една широка платформа, обърната към целия регион, каза министър 

Джентилони.  

 

Към днешна дата Италия е третият международен партньор на България в търговията с оборот от 4, 4 

милиарда евро. Тенденцията е скоро да стане втори.  

За целта предприемачи от над 30 италиански и 70 български фирми обсъдиха възможности за 

съвместен бизнес.  

Според представителите на италианския бизнес, България има нужда от специализирано 

министерство за маркетинг, което да подпомага външната търговия.  

Икономическият форум "Бизнес мисия в България: Технологии за агроиндустрията, промишлеността 

и инфраструктурата" се проведе в София на 2 ноември 2015. Над 200 срещи бяха реализирани между 

30 италиански компании и техните потенциални български партньори, съобщиха организаторите от 

Италианската търговска камара в България.  

На форума присъстваха: Марко Контичели, посланик на Италия, Даниел Митов, министър на 

външните работи на България, Паоло Джентилони, министър на външните работи и на 

международното сътрудничество на Италия, Рикардо Монти, президент италианска търговска 

агенция, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.  

 

Вижте репортажа на Борислав Петров: Link  

 

02/11/2015 

Fonte: Novini.bg 

Митов: Трябва да започне да се прави ясно разграничение между икономически мигранти и 

бежанци (видео) 

Освен заздравяване на контрола върху външните граници на ЕС, трябва да концентрираме усилия и 

върху борбата с нелегалния трафик на хора, коментира министърът на външните работи Даниел 

Митов на съвместен брифинг с италианския си колега Паоло Джентилони, който е на работно 

посещение у нас. Митов отбеляза, че става дума за престъпни мрежи, които са започнали да 

променят своето предназначение от трафик на наркотици към трафик на хора и допълни, че това е 

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-11-02/balgaro-italianski-ikonomicheski-forum-se-provede-v-stolitsata
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нещо, с което трябва да се преборим в самия зародиш. Митов допълни, че ни трябва и съдействието 

на трети държави. Трябва да синхронизираме подхода си между държавите членки на ЕС и тези, 

които са кандидатки. В момента работим с три типа държави - първият са членове и на на ЕС, и на 

Шенген, другите са в ЕС, но не са в Шенген, а третият са кандидати за ЕС, коментира Даниел Митов. 

Трите типа държави по един или друг начин работят с различен тип подход към проблема, посочи 

Митов и допълни, че трябва да се унифицира, а това ще допринесе и за по-големия синхрон и 

интеграция в рамките на ЕС. Взаимодействието с трети държави като Турция, Ливан и Йордания е 

безкрайно важно, посочи още Митов. Даниел Митов коментира, че по отношение на бежанската и 

миграционна криза постепенно започва да се оформя и общоевропейски подход, макар и бавно. Той 

подчерта, че трябва да започне да се прави ясно разграничение между икономически мигранти и 

бежанци. Митов каза в отговор на въпрос, че КСНС трябва да даде ясна представа каква е 

геополитическата среда, която ни заобикаля, и рисковете, които произлизат от нея по отношение на 

България, и посочи, че един от тези въпроси е миграционният и бежански натиск. Трябва да си 

даваме сметка, че България трябва да оцени ситуацията на Западните Балкани и предстоящия път 

пред всички тези държави, кандидатки за членство в ЕС, много от тях - и в НАТО, отбеляза той. 

Според Митов една от темите на КСНС трябва да бъде и за енергийната ни сигурност. Паоло 

Джентилони отбеляза, че няма магическа пръчка, която може да реши проблема за миграцията. 

Италия оценява конструктивния подход на България, коментира той. Джентилони посочи в отговор 

на въпрос, че Италия поддържа идеята за отворени врати на ЕС по отношение на възможностите за 

влизане на различни страни от Западните Балкани. Двамата министри закриха българско-италиански 

бизнес форум в хотел "Хилтън". Паоло Джентилони заяви, че за Италия икономическите отношения и 

икономическото сътрудничество с България са от много голямо значение. 

Link  

 

02/11/2015 

Fonte: Focus Information Agency 

Mинистър Паоло Джентилони: Италия оценява конструктивния подход на България по темата с 

бежанската криза  

София. Италия оценява конструктивния подход на България по темата с бежанската криза. Това каза 

италианският външен министър Паоло Джентилони по време на съвместен брифинг с министъра на 

външните работи Даниел Митов , предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите на Джентилоти 

бежанската криза се осъзнава като европейски проблем. Джентилоти коментира, че страната ни 

поддържа европейския подход за решаването му - че не може да бъде прехвърлена отговорността на 

съседа. „Необходимо е да работим, както по отношение на регистрирането им така и на връщането 

им в техните страни“, посочи той. „Сирийската криза е най-тежкият проблем в днешни дни .Трябва да 

кажа, че във Виена в петък аз видях потвърждение колко са отдалечени позициите на Иран и 

Саудитска Арабия, но и много решително поведение от САЩ и конструктивно поведение на Русия, 

която независимо от рисковете от нейното поведение, изигра конструктивна роля“, каза 

http://www.novini.bg/news/314427-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%29.html
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италианският външен министър. По думите му трябва обща политика и съвместни действия с 

африканските страни. По отношения на присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС 

италианският министър коментира, че страната му поддържа идеята за отворени врати на ЕС. „По 

отношение на влизането на страни от Западните Балкани - ние сме „за” това, защото ЕС доказа, че 

може да помогне за стабилизирането и преодоляването на конфликтите в тези страни“, каза той и 

посочи, че в Западните Балкани положението преди 15-20 години е било войни, и миграционни 

потоци, които вече са намерили решение.   

Росен ГЕОРГИЕВ 

Link  

 

02/11/2015 

Fonte: News.bg 

Трябва да унищожим трафикантските канали, призовава Митов 

За унищожаване на каналите за трафик на мигранти призова външният министър Даниел Митов по 

време на съвместната си пресконференция с министъра на външните работи на Италия Паоло 

Джентилони, който е на работно посещение в София. 

Логично тема на разговорите е бежанската криза. По думите му това са престъпни канали, от които 

се пренасочил трафика на дрога към трафика на хора. 

Трябва да се преборим с този проблем в зародиш, категоричен бе Митов. За целта нужно е според 

първия ни дипломат съдействието на трети държави като Турция. Също така нужен е и единен 

подход със страните от Западните Балкани. 

Постепенно започва да се оформя общ европейски подход, макар и бавно, за справяне с кризата, 

изтъкна Даниел Митов. Страната ни отдавна предупреждавала за мигранстката вълна, а Италия от 

години е подлагана на този натиск. Трябва да концентрираме усилия в борбата с нелегалния трафик 

на хора, категоричен бе външният ни министър. По думите му трафикът на бежанци е зловещ 

феномен. 

Даниел Митов подчерта, че темата ще бъде поставена на предстоящия КСНС, свикан от президента 

на 10 ноември. Той, по мнението на външния министър, трябва да очертае и да даде ясна представа 

за геополитическата среда, която ни заобикаля и за рисковете за страната. 

България е на първа линия, отчете министър Митов. Според него на КСНС трябва да се постави и 

темата за енергийната ни сигурност. Тя била пряко свързана с геополитическата обстановка. 

Паоло Джентилони на свой ред подчерта добрите отношения между Италия и България, като 

изтъкна, че взаимодействието между двете държави може да бъдат засилени. За Италия 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/02/2146151/ministar-paolo-dzhentiloni-italiya-otsenyava-konstruktivniya-podhod-na-balgariya-po-temata-s-bezhanskata-kriza.html
http://news.ibox.bg/news/id_1646661252
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икономическото сътрудничество с България е от голямо значение, подчерта италианският външен 

министър. 

В последните 6 месеца Италия е втори търговски партньор на страната ни 1000 са италианските 

предприятия у нас с 25 000 работни места. Предстои двамата министри да разговарят за газовите и 

енергийни връзки. 

Миграцията подлага на сериозно изпитание ЕС, призна италианският първи дипломат. За бежанския 

проблем той заяви, че няма магическа пръчка, която би могла да реши проблема. Това е европейски 

проблем, категоричен бе Паоло Джентилони. 

Кризата няма да се реши по военен път, смята италианският външен министър. Решението било 

политическо. 

Диляна Панайотова 

Link  

 

03/11/2015 

Fonte: BGNES 

Отговорността за бежанската криза не може да бъде прехвърляна само върху съседа и тя не може да 

бъде стоварвана само върху страните, в които най-напред идват мигрантите. Това заяви 

италианският министър на външните работи Паоло Джентилони, който беше на работно посещение в 

София днес, предаде репортер на БГНЕС. Джентилони допълни също, че за Европейския съюз 

основни въпроси трябва да бъдат както регистрирането на мигрантите, така и прехвърлянето в други 

страни на тези, които искат политическо убежище. Също така важен въпрос е и възможността за 

връщането им в родните им страни в случай, че не получат статут на бежанци. По време на 

пресконференцията италианският министър заяви също, че Рим поддържа идеята за отворени врати 

на ЕС по отношение на възможностите за влизане в съюза на страни от Западните Балкани. ЕС 

доказа, че е партньор, който може да подпомогне развитието на целия регион, както в икономически 

план, така и за решително преодоляване на напреженията, които произлизат от раните, нанесени от 

войната преди 20 години и които не са изцяло разрешени, допълни още той. Според Джентилони 

надеждата за напредък по отношение на членството в ЕС, макар и не в кратък срок, може да 

подпомогне както икономиките на страните от Западните Балкани, така и стабилизирането и 

преодоляването на конфликтите в тях. Министърът допълни също, че за Италия икономическото 

сътрудничество между София и Рим е от особено важно значение, тъй като страната ни е важен пункт 

в региона. Италианският министър също така изрази и личните си впечатления от дипломатическата 

среща за Сирия, която се проведе в петък във Виена. На нея участваха представители на държави 

като САЩ, Русия, Турция и други. Според Джентилони САЩ са взели дипломатическото лидерство по 

отношение на проблема в Сирия, а Русия е показала конструктивното отношение към него. От своя 

страна Даниел Митов заяви, че в момента целият ЕС осъзнава необходимостта от предприемането на 

http://news.ibox.bg/news/id_1807073696
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конкретни стъпки за решаване на проблема с бежанската вълна. Според него те включват, освен 

заздравяването на контрола по външните граници на съюза, така и усилия върху борбата с 

нелегалния трафик на хора. Дори да решим проблема в Сирия и Либия този феномен (трафикът на 

хора) ще остане на лице. Тук ни трябва помощта на трети държави като Турция и др. ,от където се 

набират подобни потоци от хора, които преминават границите на ЕС и създават напрежение не само 

в рамките на съюза, но и в държавите кандидатки от Западните Балкани, каза министърът. Той също 

така наблегна на необходимостта държавите от Западните Балкани да имат единна политика за 

справяне с миграционната криза. Според българския дипломат в държави като Турция, Ливан и 

Йордания, които имат най-голям брой бежанци от Сирия, трябва да има нормални условия за живот 

и да нямат нужда хората масово да се местят оттам. Министърът допълни също, че на предстоящия 

Консултативен съвет по национална сигурност, който ще се проведе на 10 ноември, основни теми ще 

бъдат въпросите за миграционния поток, както и това как България създава условия регионът да 

бъде видян не само като отделни държави, борещи се всяка сама за себе си, но и като такъв, който 

има свои общи позиции. Той допълни и че въпросът с енергийната сигурност на страната също ще 

бъде сред обсъжданите теми. /БГНЕС 

Link  

 

02/11/2015 

Fonte: Stroitel 

Италиански и български фирми дискутират технологии за агроиндустрията, промишлеността и 

инфраструктурата 

Икономически форум, организиран от Конфиндустрия – Италия, се провежда в столичния хотел 

Хилтън. Конференцията беше открита от Н. Пр. Марко Контичели, посланик на Италия у нас. 

Конференцията се провежда в два панела – Технологии и машини за промишлеността и за 

агроиндустрията и Инфраструктура. Следобед ще се проведат двустранни срещи между италиански и 

български фирми. 

Link  

http://bgnes.com/bylgariia/politika/4383198/
http://vestnikstroitel.bg/news/117573_italianski-i-blgarski-firmi-diskutirat-tehnologii-za-agroindustriyata-promishlenostta-i-infrastrukturata/

