
към 21.01.2020 
 

 

 

Работна програма: 

 

23.03.2020 /понеделник/ - отпътуване от София към Бергамо 

 

5:30ч. среща на Терминал 1, София 

отпътуване от София (Терминал 1) към Милано (Бергамо), директен полет на WizzAir 

София 7:40 → 8:50 Милано Бергамо 

 

09:45 - 12:00 трансфер с автобус и запознаване с програмата на делегацията 

 

12:00 – 15:00 Работен обяд на тема: „Значение на продуктите DOP за развитието на местното селско 

стопанство, местното производство и насърчаването на туризма“ 

Демонстрационен център за производство на балсамов оцет. Запознаване с етапите на 

производство на известния балсамов оцет. Дегустация на балсамов оцет заедно с типични за 

региона продукти (http://www.acetaialeonardi.it/ing/index.php ) 

15:00 – 17:00 трансфер и разглеждане на Музея на Ферари (http://museomaranello.ferrari.com/ ) 

 

17:00 - 19:00 трансфер и настаняване в хотел в Равена  

19:00 – 20:00 свободно време 

 

20:00 вечеря в Ca' de Vèn ( http://www.cadeven.it/) 

 

24.03.2020 /вторник/ - денят е посветен на ролята на местните власти в управлението на културно-

историческото наследство  

 

7:30– 9:00 Закуска в хотела 

9:30– 10:30 Конферентна зала на хотела:  

1. Приветствие за „добре дошли“ в Регион Емилия Романя, Италия 

- Представител на местната власт на Равена 

 

2. Презентация на Регион Емилия Романя - икономическо развитие, структура на местното 

самоуправление, туризъм, природни ресурси и селско стопанство. Световно известните 

имена на Емилия Романа и тяхното значение за развитието на туризма и местната 

икономика – Ферари, Пармиджано Реджано (сирене пармезан), Прошуто ди Парма, 

Римини и т.н. 

- Представител на Община Равена 

 

10:30 – 10:45 кафе пауза 

10:45 – 12:00 Ролята на местните власти в управлението на културно-историческото наследство. 

Обекти под защитата на UNESCO в Равена. 

- Представител на Община Равена 

12:30 – 14:00 обяд  

14:00 – 17:00 Посещение на исторически обекти под защитата на UNESCO 

17:00 – 20:00 Свободно време 

20:00 – 22:00 Вечеря 
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към 21.01.2020 

25.03.2020 /сряда/ - денят е посветен на управлението на територията, в това число запознаване с 

добрите практики в управлението и развитието на обширния природен парк на делтата на река По, 

обект под закрилата на UNESCO 

 

7:30 – 9:00 Закуска в хотела 

9:15 – 10:30 трансфер до река По (Comacchio) 

презентация на DELTA2000 - Организация DELTA 2000 отговаря за управлението и развитието на 

делтата на река По и прилежащите й територии (в автобуса, по време на трансфера) 

- Мауро Конфикони, изпълнителен директор на Делта 2000 

10:30 – 13:00 информационна обиколка с корабче по река По и делтата й 

http://www.podeltatourism.it/mobile/chi-siamo/ristoranti/bettolino-di-foce_179c51.html 

 

13:00 – 15:00 Работен обяд (http://www.podeltatourism.it/mobile/chi-siamo/ristoranti/bettolino-di-

foce_179c51.html) 

- Мауро Конфикони, Изпълнителен директор на Делта2000 

- Представител на Общината на Комакио 

- Представител на Парк на делтата на По  

- Представител на МИГ Емилия Романя  

 

15:00 – 16:30 трансфер до Равена 

16:30 – 20:00 свободно време 

20:00 – вечеря 

 

26.03.2020 /четвъртък/ - денят е посветен на ефективното използване на природните дадености на 

региона и добрите практики в производството на хранителни продукти.  

 

7:30 – 8:30 Закуска в хотела 

8:30 – 10:30 Трансфер и посещение на Солниците на Червия 

10:30 – 13:00 трансфер до Кооператив Атлантида 

(http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/354/Centro_Visite_Salina_br_di_Cervia.jsp 

Презентация на тема „ Системата на италианските кооперативи- значение за икономиката и за 

производството на местни, автентични продукти.“  

 

13:00 – 15:00 Трансфер и обяд в Casa Delle Aie http://www.casadelleaie.it/ 

Сградата е част от общинската туристическа инфраструктура на Община Червия. 

 

15:00 – 17:00 Трансфер до Чезенатико- морско курортно градче, известно с постоянната си изложба 

на красиви исторически рибарски корабчета и лодки, която се намира в канала на пристанището, 

проектирано от Леонардо да Винчи. 

Посещение на морския музей и пристанището 

(http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx ) 

 

17:00 – 18:00 среща с кмета на Чезенатико 

18:00 – 19:30 свободно време 

19:30 – 21:30 вечеря в р-т Ponte del gatto ( Моста на котката- http://www.ristorantepontedelgatto.it/) 

21:30 – 22:30 трансфер до хотела в Равена 

 

27.03.2020 /петък/ - денят е посветен управлението на водните ресурси и развитието на туризма  

 

7:30 – 9:00 Закуска в хотела  
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към 21.01.2020 
9:00 – 10:00 Презентация на водния цикъл и управлението на язовир Ридраколи. Значение за 

Региона и туризма. 

10:00 – 10:30 Освобождаване на стаите 

10:30 – 11:30 Трансфер до гр. Римини 

11:30 – 13:00 Среща с представител на Агенцията за насърчаване на туризма на Емилия Романя (APT 

- http://www.aptservizi.com/ ) и представител на Съвета по туризъм на Емилия Романя 

- дискусия за съвместни туристически проекти  

- презентация на фестивала „LaNotteRosa“, който се провежда в градовете по крайбрежието 

на Римини и привлича всяка година над 2 милиона туристи. 

 

13:00 – 14:00 обяд 

14:30 – 18:00 Посещение на Република Сан Марино. Среща с представител на властите на Сан 

Марино. Свободно време. 

18:00 – 20:15 Трансфер до летището в Болоня 

22:35 – 01:25 Полет Болоня-София (директен полет на WizzAir) 

01:25 Кацане на летище София, Терминал 1 

 

Уточнение: По време на всяка среща с представителите на италианските организации ще се 

дискутират възможностите за съвместни проекти. 

 

За контакт: Марина Христева, Директор „Събития“ , Български икономически форум 

m.hristeva@biforum.org ; 0889 787277; 02/ 951 5759 

 

http://www.aptservizi.com/
mailto:m.hristeva@biforum.org

