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Fonte: BTA  

БАИ организира конференция за привличане на инвестиции 

София, 14 юни /Екатерина Тотева, БТА/ Конференция "Привличане на инвестиции - 

размисли и стратегии за България в растеж" ще бъде открита от директора на 

Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев на 15 юни в хотел "Хилтън", 

съобщи агенцията. Българската агенция за инвестиции и "Конфиндустрия България"... 

Link 

 

Fonte: Invest Bulgaria Agency  

Предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между БАИ и 

Конфиндустрия България 

Предстои Конференция „Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии за България 

в растеж“, която ще бъде открита от директора на Българската агенция за инвестиции, 

Стамен Янев на 15 юни в хотел Хилтън, София от 10.00ч. По време на събитието 

Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България ще подпишат 

Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в привличането на 

нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Link 

 

14/06/2016 

 

Fonte: b2bmedia 

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри днес (15 юни) конференцията „Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/1356410
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/1356410
http://www.investbg.government.bg/bg/news/predstoi-podpisvane-na-memorandum-za-satrudnichestvo-mejdu-bai-i-konfindustriya-balgariya-1302.html


 

 

 

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

за България в растеж“, организирана от Конфиндустрия България в хотел Хилтън, гр. 

София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

По време на събитието Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България 

подписаха Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в 

привличането на нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 

 

Fonte: Bgnovinki 

Българската агенция за инвестиции подписа Меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия България 

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев подписа 

Меморандум за сътрудничество със Сдружението на италианското предприемачество в 

България като страни активно участващи в привличането на нови чуждестранни 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://b2bmedia.bg/index.php/bulgarska-agenciq-za-investicii-i-konfindustriq-bulgariq-podpisaha-memorandum-za-sutrudnichestvo-1281366.html
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инвестиции страната. Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи 

стимулирането и подкрепата на бизнеса в България и Италия, и да бъде основа за 

развитие на близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на 

двустранните инвестиции. 

Стамен Янев взе участие и в дискусия по време на форум, очертаващ стратегиите за 

привличане на чуждестранни инвестиции, на който бе подписан и Меморандума. Той 

обяви, че тази година агенцията ще се фокусира върху необходимостта от привличане 

на инвестиции в България. 

От своя страна главният икономист на “УниКредит Булбанк” Кристофор Павлов 

представи еволюцията на директните чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната и 

бъдещите перспективи, свързани с тях. Павлов подчерта, че продуктивните инвестиции 

допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката 

като не само водят до увеличаване на производствения капитал, но и допринасят за 

развитието на технологията и уменията, които са инструмент за стимулиране на бърз 

икономически растеж. Той допълни, че ползите от ПЧИ не зависят толкова от самия 

размер на ПЧИ, а от техния състав и завърши, отчитайки, че за България е много по-

важно да привлича инвеститори, финансиращи развитието на услугите отколкото на 

стоките и потреблението. 

Link 

 

Fonte: Espressonews 

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

Меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и 

Конфиндустрия България, като страни активно участващи в привличането на нови 

чуждестранни инвестиции в България, бе подписан по време на конференцията 

„Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии за България в растеж“, провела се 

на 15 юни,. 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри конференцията, организирана от Конфиндустрия България в хотел Хилтън, гр. 

София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://bgnovinki.com/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be/
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в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 

 

Fonte: Novinite 

380 млн. евро преки инвестиции за първите три месеца на 2016 г.  

За първите 3 месеца на годината, по предварителни данни, постигаме преки 

чуждестранни инвестиции в размер на около 380 млн. евро, което е около 70% от 

постигнатото за същия период на 2015 г. Това каза в интервю за БНР изпълнителният 

директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Той обясни 

разминаването на данните за чуждестранните инвестиции у нас, оповестени от 

Министерството на икономиката и от БНБ, с различните методики и със сезонни 

разлики. 

По повод предстоящата конференция „Привличане на инвестиции - Размисли и 

стратегии за България в растеж" Стамен Янев посочи, че целта е да се разшири 

партньорската мрежа чрез подписване на меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия и да бъдат привлечени повече инвеститори от Италия. По думите на 

Янев, ръководената от него Агенция планира да сертифицира двойно повече 

инвестиционни проекти, отколкото миналата година. 

„За нас фокус представлява индустрията, като цяло, и най-вече автомобилостроенето. 8 

от 10 автомобила в Европа имат произведени части в България. Моето голямо желание 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://espressonews.bg/new.php?new_id=533
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е скоро да имаме истински автомобилен производител, който произвежда в България", 

подчерта Янев. Той обясни обясни, че Агенцията отчита засилен интерес към Северна 

България след като е била дадена възможност за освобождаване от данъци, ако 

печалбата се реинвестира в район с висока безработица. 

Стамен Янев ще бъде в състава на делегацията, водена от министъра на икономиката 

Божидар Лукарски, на Международния икономически форум в Санкт Петербург, където 

ще присъстват и много големи международни компании: „Надяваме се по всякакъв 

начин да засилим интереса към България като добра дестинация за инвестиции и 

иновации. Подходящото ѝ място е на лидер в региона със своите възможности." 

Link 

 

Fonte: Banker 

Българската агенция за инвестиции подписа Меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия България 

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев подписа 

Меморандум за сътрудничество със Сдружението на италианското предприемачество в 

България като страни активно участващи в привличането на нови чуждестранни 

инвестиции страната. Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи 

стимулирането и подкрепата на бизнеса в България и Италия, и да бъде основа за 

развитие на близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на 

двустранните инвестиции. 

Стамен Янев взе участие и в дискусия по време на форум, очертаващ стратегиите за 

привличане на чуждестранни инвестиции, на който бе подписан и Меморандума. Той 

обяви, че тази година агенцията ще се фокусира върху необходимостта от привличане 

на инвестиции в България. 

От своя страна главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов 

представи еволюцията на директните чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната и 

бъдещите перспективи, свързани с тях. Павлов подчерта, че продуктивните инвестиции 

допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката 

като не само водят до увеличаване на производствения капитал, но и допринасят за 

развитието на технологията и уменията, които са инструмент за стимулиране на бърз 

икономически растеж. Той допълни, че ползите от ПЧИ не зависят толкова от самия 

размер на ПЧИ, а от техния състав и завърши, отчитайки, че за България е много по-

важно да привлича инвеститори, финансиращи развитието на услугите отколкото на 

стоките и потреблението. 

Link 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://novinite.bg/articles/114647/380-mln-evro-preki-investicii-za-parvite-tri-meseca-na-2016-g
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bulgarskata-agenciia-za-investicii-podpisa-memorandum-za-sutrudnichestvo-s-konfindustriia-bulgariia
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Fonte: Invest Bulgaria Agency 

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри днес /15 юни/ конференцията „Привличане на инвестиции – Размисли и 

стратегии за България в растеж“, организирана от Конфиндустрия България в хотел 

Хилтън, гр. София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

По време на събитието Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България 

подписаха Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в 

привличането на нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 
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Fonte: BTA 

InvestBulgaria Agency to Cooperate with Confindustria Bulgaria  

Sofia, June 15 (BTA) - InvestBulgaria Agency Executive Director Stamen Yanev opened a 

conference entitled "Attracting Investments: New Strategy for a Growing Bulgaria" here on 

Wednesday, organized by Confindustria Bulgaria, Yanev's Agency said in a press release. 

Confindustria Bulgaria affiliates more than Italian 300 companies, f... 

Link 

 

Fonte: Novinite 

380 млн. евро преки инвестиции за първите три месеца на 2016 г.  

За първите 3 месеца на годината, по предварителни данни, постигаме преки 

чуждестранни инвестиции в размер на около 380 млн. евро, което е около 70% от 

постигнатото за същия период на 2015 г. Това каза в интервю за БНР изпълнителният 

директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Той обясни 

разминаването на данните за чуждестранните инвестиции у нас, оповестени от 

Министерството на икономиката и от БНБ, с различните методики и със сезонни 

разлики. 

По повод предстоящата конференция „Привличане на инвестиции - Размисли и 

стратегии за България в растеж" Стамен Янев посочи, че целта е да се разшири 

партньорската мрежа чрез подписване на меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия и да бъдат привлечени повече инвеститори от Италия. По думите на 

Янев, ръководената от него Агенция планира да сертифицира двойно повече 

инвестиционни проекти, отколкото миналата година. 

„За нас фокус представлява индустрията, като цяло, и най-вече автомобилостроенето. 8 

от 10 автомобила в Европа имат произведени части в България. Моето голямо желание 

е скоро да имаме истински автомобилен производител, който произвежда в България", 

подчерта Янев. Той обясни обясни, че Агенцията отчита засилен интерес към Северна 

България след като е била дадена възможност за освобождаване от данъци, ако 

печалбата се реинвестира в район с висока безработица. 

Стамен Янев ще бъде в състава на делегацията, водена от министъра на икономиката 

Божидар Лукарски, на Международния икономически форум в Санкт Петербург, където 

ще присъстват и много големи международни компании: „Надяваме се по всякакъв 

начин да засилим интереса към България като добра дестинация за инвестиции и 

иновации. Подходящото ѝ място е на лидер в региона със своите възможности." 

Link 
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Fonte: BTA 

БАИ и "Конфиндустрия България" ще си сътруднича 

София, 15 юни /Екатерина Тотева, БТА/ Изпълнителният директор на Българската 

агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев откри конференцията "Привличане на 

инвестиции - размисли и стратегии за България в растеж", организирана от 

"Конфиндустрия България", съобщиха от Агенцията. "Италия е на 10-то място в ТОП 10 

на страни... 

Link 

 

Fonte: Mediapool 

Ако имам 30 секунди при премиера, бих му казал: "Заложете на образованието" 

Едва 1/3 са полезните чужди инвестиции у нас 

"Ако имам 30 секунди за среща с премиера, бих му казал :"Фокусирайте се върху 

образованието", заяви по време на конференция на италианския бизнес у нас, 

организирана от "Конфиндустрия България", Кристофор Павлов, главен икономист на 

"УниКредит Булбанк". 

По думите му, ако България иска да постигне по-сериозен растеж, трябва да инвестира 

не само във физически, но и в човешки капитал. Държавите, които привличат повече 

инвестиции и постигат по-висок растеж, са и тези, които отделят повече публични 

разходи за образование – средно 6-7% от БВП. За сравнение в България този дял е под 

4%, каза Павлов. 

Не всички преки чужди инвестиции имат еднакъв принос към икономическия растеж. 

Ползите от преките чужди инвестиции (ПЧИ) зависят не толкова от размера им, а от 

тяхната структура, коментира икономистът. 

По думите му някои инвестиции нямат почти нищо общо с финансирането на устойчив 

ръст в капацитета на икономиката да произвежда повече стоки и услуги. Вместо това те 

финансират потреблението, пораждат бързо нарастване на задлъжнялостта на 

домакинствата и допринасят за надуването на балони в цените на различни категории 

активи. 

"Това означава, че при определени обстоятелства част от ПЧИ нямат положителната 

роля, която икономическата теория предполага. Вместо това те по-скоро вредят на 

приемащите икономики, като са допринасят за дестабилизиращо нарастване на 

задлъжнялостта и тласкат цените на недвижимите имоти далече над нивата, които 

фундаменталните фактори предполагат", посочи Павлов. 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/1357531


 

 

 

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

Едва около 1/3 от преките чужди инвестиции в България са в индустрията, т. е. са в 

голяма степен полезни за икономиката, става ясно от анализ на УниКредит Булбанк. 

Друга 1/3 са вложенията в недвижими имоти, строителство и туризъм, а около 20% са 

трансакциите, които имат характер на финансово посредничество. 

За сравнение в икономиките, които се представят по-добре от Българи по нива на 

растежа и доходите – например Словакия, Румъния, Чехия, чуждите инвестиции в 

промишлеността са над 50%. 

Link 

 

Fonte: Capital 

Човешкият капитал е основна пречка пред чуждите инвестиции 

Италиански фирми имат интерес към вложения в енергетика и биоземеделие в 

България 

Бюрокрация, неефективни институции и особено недобрият човешки капитал са 

основните пречки пред привличането на чуждестранни инвестиции в България. Лошата 

структура на вложенията в годините преди кризата пък не е позволила да се натрупа 

производствен капитал, който сега да позволи бърз икономически растеж. Това стана 

ясно по време на тематична конференция, организирана от Конфиндустрия България - 

сдружение на италианското предприемачество в България. 

По данни на бизнес организацията италианските инвестиции в страната са 1.8 млрд. 

евро от началото на прехода досега. Работещите сериозно италиански фирми са около 

1000, а осигурените работни места са около 25 хиляди. "Много често италианските 

инвестиции не се виждат, защото често са правени от смесени българско-италиански 

фирми", обясни Роберто Маскали, директор на сдружението. По неговите думи 

италианските фирми започват да правят повече инвестиции в IT сектора. 

Проблемни инвестиции 

"В България цената на труда е ниска, но това не е достатъчно. Имате проблем с 

човешкия капитал", смята Симона Иамарино, професор по икономика от London School 

of Economics and Political Sciences. Според нея това е един от най-големите проблеми 

пред привличането на чуждестранни инвестиции. "Човешкият капитал, квалификацията 

и образованието трябва да са приоритети. Нямате нужда от философи. Имате нужда от 

технически специалисти, тясно специализирани и високо квалифицирани", добави 

икономистът. 

Недостигът на качествени хора вече се усеща и от италианския бизнес в България. "За 

нас е много важно развитието на човешките ресурси, защото това започва да се 

превръща в проблем", каза Роберто Маскали. По неговите думи всички квалифицирани 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
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хора се стремят да работят или в чужбина, или в София. "Ситуацията в провинцията е 

по-сложна. Заплатите са адекватни, но имаме примери с фирми, които имат добри 

заплати, но няма хора", добави той. 

От презентацията на проф. Иамарино стана ясно още, че България е една от държавите 

в Европа, при която свиването на инвестициите след кризата е най-голямо спрямо 

нивото до 2008 г. Сега диспропорции има и на регионално ниво, като повече преки 

инвестиции има към Североизточния и Югозападния регион, докато при другите има 

значителен отлив. 

Между 1999 и 2014 г. България е най-големият получател на преки чужди инвестиции 

(ПЧИ) в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Въпреки това размерът на 

акумулирания капитал е на второто най-ниско равнище сред страните от региона 

според главния икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. Неговото 

обяснение за това разминаване е, че съставът на инвестициите не предполага да се 

натрупва производствен капитал в икономиката. В годините преди кризата делът на 

операциите с недвижими имоти в България е най-висок спрямо другите държави от 

ЦИЕ и е съпоставим с инвестициите в индустрията. "ПЧИ в индустрията увеличават 

производствения капитал в приемащата икономика, като в същото време спомагат за 

фундаментално важния трансфер на нови технологии и умения", добавя икономистът. 

Италия като инвеститор 

Според Роберто Маскали италиански фирми имат интерес да инвестират в енергетика 

въпреки промените в ресорното законодателство. "Сега започват и много нови 

инвестиции в биоземеделие. Вече има една инвестиция, която е в Берковица и 

Пазарджик. За биоягоди и биоябълки", каза той. Според Маскали инвестицията в 

Берковица е особено важна заради региона, който е сред най-бедните в Европа. 

Link 
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Fonte: Agenzia Nova 

Italia-Bulgaria: Confindustria Bulgaria organizza forum su attrazione investimenti 

Sofia, 15 giu 17:03 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta oggi, presso l’Hotel Hilton di Sofia, la 

conferenza dal titolo “Attrarre investimenti: riflessioni e strategie per una Bulgaria in 

crescita”, organizzata da Confindustria Bulgaria in occasione dell’Italian Festival. L’evento è 

stato aperto dal Direttore dell’Invest Bulgaria Agency Stamen Janev, il quale ha sottolineato 

l’importanza degli investimenti italiani in Bulgaria e ha espresso la speranza che questi 

continuino a crescere nei prossimi anni. Nel corso della conferenza si è svolta la cerimonia 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/15/2778068_choveshkiiat_kapital_e_osnovna_prechka_pred_chujdite/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/15/2778068_choveshkiiat_kapital_e_osnovna_prechka_pred_chujdite/


 

 

 

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

per la firma ufficiale del Memorandum d’intesa tra Confindustria Bulgaria e Invest Bulgaria 

Agency, con il quale le due organizzazioni esprimono il comune sforzo per continuare a 

rilanciare l’attrattività degli investimenti nel Paese. © Agenzia Nova 

Link 
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