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Уважаеми Дами и Господа,  
 

Имаме удоволствието да Ви информираме че на  30 и 31 май 2007 г.   в София, хотел Арена 
Сердика ( София, ул.” Будапеща” 2-4) ще се проведат семинари и двустранни срещи между български 
и италиански фирми от Област Пулия, работещи в секторите енергетика, инфраструктура и 
агроиндустрия. Мероприятието се организира в рамките на областната политика за подпомагане на 
процеса на интернационализация на Област Пулия, Италия, в сътрудничество с Италианската  
Търговска Камара  в България и Българска Търговско - Промишлена Палата. Целта на мисията е 
установяване на директни контакти с институции и  български фирми, с цел разширяване на 
външнотърговското сътрудничество и индустриално коопериране с Италия.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
30.05.2007 /сряда/ 
9.30 – 15.00 – Индивидуални срещи  
 
13.00-14.00 – Обяд 
 
15.30 - 18.30 – Семинар на тема  
“Перспективи и проекти за развитие на енергийния сектор и инфраструктурa в България.” 

Представяне на проекти на тема енергиен Коридор VIII – енергетика-пътища-железопътен 
транспорт  

Конференцията ще се състои в две сесии, първата посветена на инфраструктурата и 
транспорта и пряко свързана с проектите по Коридор 8 и другата, касаеща възможностите за развитие 
на сектор енергетика в Областта Пулия и България, която ще засегне основно темата за 
алтернативната енергия и биомаса. 

 
31.05.2007  / четвъртък/ 
9.30 – 13.30  -  Тематичен семинар  
 “Инструменти за защита и сертификация на качествени хранителни продукти”. Обмяна на 

опит и възможности за сътрудничество Пулия- България. 
 
1/. Производство на качествени биологични продукти, типични за Област Пулия 
Vito Pavone, регионален експерт, отговарящ за сектора 
 
2/. Международно сътрудничество за развитие  на земеделието 
Biagio di Terlizzi: Координатор сектор сътрудничество IAMB 
 
3/. Процедури за признаване и контрол на DOP и IGP 
Paolo Perrone: експерт контрол и сертификация CIBI/ICEA 
 
4/. Реклама и оценка на качествени продукции 
Beniamo Faccilongo: Зам.-председател на Consorzio Puglia Natura 
 
5/. Европейски структурни фондове: възможности за развитие 
 
6/. Земеделие и агроиндустрия в България 
 
13.00 – 13.30  Обяд 
 
13.30 – 16.30 Индивидуални срещи 
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  РЕГИСТРАЦИЯ  

Фирмите, желаещи да участват в семинара и индивидуалните срещи, следва да попълнят  
приложената регистрационна карта и да я изпратят на факс: +359 2 846 3280/1 или  на e-mail: 
coordinatore@camcomit.bg  до 23 май 2007. 

Участието в мероприятието е безплатно. Осигурен е симултанен превод за семинарите и 
превод за индивидуалните срещи.  

Комплект от документите могат да се намерят на сайта на Италианската търговска палата  в 
България: www.camcomit.bg , сектор събития и на сайта на БТПП www.bcci.bg. 

След потвърждение на индивидуални срещи, нашият секретариат ще се свърже с Вас за 
фиксиране на час.  

Следва регистрационна форма и списък на италианските фирми, които ще вземат участие.  
 

За допълнителна информация: 

Италианска търговска камара в България 
ул.” Оборище” 1/В, 1504 София 
Референт -  Елена Търкаланова, тел./факс: +359 2 846 3280/1  
e-mail:  coordinatore@camcomit.bg – info@camcomit.bg  
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