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Fonte: Pirin News  

Гоце Делчев привлича италиански инвестиции 

Gotse Delchev attrae gli investimenti italiani 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

„Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България. 

На срещата присъстваха кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента Пиетро Луиджи 

Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива своя 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 

 

 

 

 

 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://pirinnews.com/news.php?news_id=7743#.V3TCJBJtNNv
http://pirinnews.com/news.php?news_id=7743#.V3TCJBJtNNv


 

 

 

Confindustria Bulgaria 
Sq. Pozitano 2, Sofia 1000, Bulgaria 
Tel: +359 (0) 2 8901420; Fax: +359 (0) 2 8901424 
www.confindustriabulgaria.bg 
segreteria@confindustriabulgaria.bg 
 

Fonte: Dariknews  

Гоце Делчев привлича италиански инвеститори 

Gotse Delchev attrae gli investitori italiani 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента Пиетро Луиджи 

Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива своя 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 
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Fonte: Dariknews  

Гоце Делчев привлича италиански инвеститори 

Gotse Delchev attrae gli investitori italiani 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента Пиетро Луиджи 

Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива своя 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 
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Fonte: Blagoevgradutre  

Гоце Делчев привлича италиански инвеститори  

Ръководството на общината проведе работна среща с ръководството на 

"Конфиндустрия България“ 

 

Gotse Delchev attrae gli investitori italiani 

Si è svolta in città una riunione con la direzione del "Confindustria Bulgaria" 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента Пиетро Луиджи 

Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива своя 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 
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Fonte: TopPressa  

Ръководството на община гоце делчев се срещна с представители на «Конфиндустрия 

България» 

Il sindaco di Gotze Delchev incotnra la direzione del "Confindustria Bulgaria" 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента Пиетро Луиджи 

Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива своя 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 
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Fonte: BTA  

Ръководството на община Гоце Делчев се срещна с представители на италианското 

предприемачество в България 

Il sindaco di Gotze Delchev ha incontrato l’imprenditoria italiana 

BOBSTH 15:35:32 28-06-2016 

MM1531BO.033 

Гоце Делчев - италиански предприемачи - сдружение - среща 

Ръководството на община Гоце Делчев се срещна с представители на италианското 

предприемачество в България 

Гр.Гоце Делчев, 28 юни /Емил Михайлов, БТА/ 

В гр. Гоце Делчев се състоя среща на общинската управа с ръководството на 

"Конфиндустрия България" - сдружение на италианското предприемачество в България, 

което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към момента 

представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България, съобщиха от общината. 

Гостите са били запознати от кмета Владимир Москов и председателя на Общинския съвет 

Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата ситуация в 

района и възможностите за инвестиции. Кметът е отбелязал, че в района в момента има 

няколко италиански инвеститори, които от години работят тук. 

"Конфиндустрия България" е била представена от президента Пиетро Луиджи Гиа, 

директора Роберто Маскали, заместник-директора Мила Ненова и други италиански 

инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години развива свой 

бизнес в Гоцеделчевския район. 

На срещата са били обсъдени възможностите за разширяване на контактите и за бъдещо 

сътрудничество чрез насочване на повече италиански инвеститори в района и чрез 

реализиране на съвместни европейски проекти. Гоцеделчевският район е много променен 

през последните години и с голям потенциал, е подчертал Пиетро Луиджи Гиа. 

Link 
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Гоце Делчев привлича италиански инвестиции 

Gotze Delchev attrae gli investimenti italiani 

 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството със 

„Конфиндустрия България“, това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност у 

нас. 

На срещата кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов запозна потенциалните 

инвеститори с характеристиката и дадености на общината. 

„В нашия район има традиционно добри отношения с Италия, тъй като има няколко 

италиански инвеститори, които от години работят тук“, подчерта кметът. 

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти. 

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гия. 

Link 

 

 

Fonte: Goceto  

Италианци с интерес за инвестиции в Гоце Делчев 

Gli Italiani sono interessati a investire a Gotse Delchev 

 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

„Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България.  

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5611514
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5611514
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На срещата присъстваха кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, 

заместник – кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – 

Гоце Делчев Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър 

Балтаджиев и Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента 

Пиетро Луиджи Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и 

други италиански инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години 

развива своя бизнес в Гоцеделчевския район.  

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът.  

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти.  

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гиа. 

Link 

 

 

Fonte: infoMreja  

Италиански бизнесмени с инвеститорски интерес към Гоце Делчев 

Gli imprenditori italiani sono interessati a investire a Gotze Delchev 

 

Ръководството на община Гоце Делчев проведе работна среща с ръководството на 

„Конфиндустрия България“. Това е сдружение на италианското предприемачество в 

България, което от 16 години обединява италианската индустриална общност и към 

момента представлява над 300 италиански дружества, решили да развиват своята дейност в 

България.  

На срещата присъстваха кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник – 

кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, председателят на Общински съвет – Гоце Делчев 

Ангел Гераксиев и заместник – председателите на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://goceto.com/novini-ot-gotze-delchev-i-regiona/299-italiantzi-s-interes-za-investitzii-v-gotze-delchev.html
http://goceto.com/novini-ot-gotze-delchev-i-regiona/299-italiantzi-s-interes-za-investitzii-v-gotze-delchev.html
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Джалил Бошнак. „Конфиндустрия България“ бе представена от президента 

Пиетро Луиджи Гиа, директора Роберто Маскали, заместник – директора Мила Ненова и 

други италиански инвеститори в България, сред които и Паскуале Боргато, който от години 

развива своя бизнес в Гоцеделчевския район.  

По време на срещата, гостите бяха запознати от кмета Владимир Москов и председателя на 

Общинския съвет Ангел Гераксиев с даденостите на община Гоце Делчев, с икономическата 

ситуация в района и възможностите за инвестиции. „В нашия район има традиционно 

добри отношения с Италия, тъй като има няколко италиански инвеститори, които от години 

работят тук“, подчерта кметът.  

На свой ред представителите на „Конфиндустрия България“ заявиха, че имат интерес да 

създадат по-добри контакти и широки връзки в района. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за бъдещо сътрудничество чрез насочване на италиански инвеститори в 

района, както и чрез реализиране на съвместни европейски проекти.  

„За нас е важно да създадем добра мрежа и контакти тук. Искаме да организираме повече 

срещи и да реализираме инициативи, тъй като намираме този район за изключително 

променен в последните години и с голям потенциал“, подчерта президентът на 

сдружението Пиетро Луиджи Гиа. 

Link 
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