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Работна програма, делегация в Сицилия 

14 – 18.05.2023 г. 

14.05.2023 / неделя / – отпътуване от София и настаняване в хотел Four Points by Sheraton (Катания) 

18:30  Среща и чекиране на групата на летище София 

20:50 – 21:40 Директен полет на Ryanair София → Катания 

22:20 – 22:50 Трансфер с автобус до хотел Four Points by Sheraton (Катания) 

Хотелът е собственост на веригата Marriott: https://www.marriott.com/en-
us/hotels/ctasi-four-points-by-sheraton-catania-hotel-and-conference-center/overview/ 

22:50 – 24:00 Настаняване и лека вечеря в хотела 

15.05.2023 / понеделник / – Среща с кмета на Община Таормина и разглеждане на града. Денят е 
посветен на добрите практики на Община Таормина във валоризацията на културно-историческото 
наследство за развитието на туризма и местната икономика.  

Град Таормина е създаден от древните гърци и е една от най-известните морски туристически 
локации на Италия. Градът зашеметява с гледките си към морето и вулкана Етна, а известният античен 
театър се посещава от над 1 млн. човека годишно.  

Таормина е място на много италиански, американски и световни кино-продукции. Много от 
действията в един от най-известните сериали на HBO - „Белият Лотос“, се развиват в Таормина.  

Повече за града: https://www.cities-of-europe.com/taormina-na-plazh-s-gledka-kam-vulkana-etna/ 

07:30 – 09:00 Закуска в хотела 

09:00 – 10:00 Трансфер до град Таормина 

10:00 – 10:30 Посрещане на делегацията от кмета на Таормина – проф. Марио Болоняри. 

Проф. Болоняри е „ветеран – легенда“ както в научните среди, така и в средите 
на местните власти в Сицилия. 

Роден е през 1950 г. Той разказва за себе си, че е израснал сред туристи в една 
мултикултурна среда. Това силно допринася както за кариерата му на професор 
по Етнология и културна антропология, така и за неговото управление на 
Таормина. Автор е на няколко десетки книги и научни трудове. 

За първи път е избран за кмет през 1993 г. като е преизбран и за мандата 1997 – 
2002 г. През 2018 г. за пореден път се включва в изборите и е избран за трети път 
за кмет на Таормина. В края на м. май 2023 г. отново ще се включи в кметската 
надпревара за града.  

В предварителната ни срещата, той с удоволствие се съгласи по време на 
предстоящата българска делегация да сподели своя политически и управленски 
опит с българските си колеги и гости. 

10:30 – 12:30 Запознаване с работата на община Таормина и структури на местното 
самоуправление, в които Община Таормина участва в областта на: 

- античното културно-историческо наследство;  

- туризма;  

- отпадъците;  

- природния парк на река Алкантара;  

- съживяване на западащи населени места чрез механизма „къща за 1 евро“. 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ctasi-four-points-by-sheraton-catania-hotel-and-conference-center/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/ctasi-four-points-by-sheraton-catania-hotel-and-conference-center/overview/
https://www.cities-of-europe.com/taormina-na-plazh-s-gledka-kam-vulkana-etna/
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12:30 – 14:00 Обяд в Каза Никлоди, Таормина ( https://www.casanicloditaormina.it/ ) 

14:00 – 15:00 Кратка туристическа обиколка на града 

15:00 – 18:00 Свободно време 

18:00 – 19:00 Трансфер до хотела 

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела 

16.05.2023 / вторник / – Денят е посветен на управлението на Национален Парк Етна и на 
икономическите дейности, които се развиват на територията на парка: наука, производство на 
традиционни продукти (лимони, вино, маслини и зехтин, месни и млечни продукти) и туризъм. 

07:30 – 08:30 Закуска в хотела 

08:30 
 
 
 

09:30 – 10:30  
 
 

10:30 – 12:15 
 
 
 

12:15 – 12:45  
 

Начало на автобусна обиколка на територията на парк Етна. По време на цялото 
пътуване, д-р Каффо (Caffo), изпълнителен вулканолог на Парк Етна ще е в автобуса с 
групата и ще разкаже за района и неговите характеристиките.  

Пристигане в Централата на Национален Парк Етна, Николози. Посрещане от 
комисаря и директора на Парка. Посещение на музея на парка. 

Посещение на семейна ферма за маслини Енцо Синьорели (Enzo Signorelli), община 
Рагална, близо до Николози. През 2022г. техните зехтини взимат златен медал на 
международно състезание за екстра върджин зехтин. 

Отпътуване към Западната част на Етна, град Бронте, известен с отглеждането на 
шамфастък. Посрещане от адвокат Кармело Скилиро (Carmelo Schilirò).  

12:45 – 14:30 Обяд във ферма МUSA, с дегустация на солени и сладки продукти с шамфастък 

14:30 – 15:30 Обиколка на фермата MUSA и запознаване с производството на шамфастъка или 
както го наричат - „Зеленото злато на Етна“.   

15:30 – 17:15   Посещение на известната винарна във „Фермата Ал-Кантара“. Производителят, д-р 
Пучи Джуфрида (Pucci Giuffrida), ще разкаже за своята семейна история и за своите 
вина, някои от които ще бъдат на разположение за дегустация. 

17:15 – 18:30 Трансфер до хотела 

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела 

17.05.2023 / сряда / – Денят е посветен на запознаване с икономиката на Катания и Югоизточна 
Сицилия (провинции Катания, Сиракуза и Рагуза) 

07:30 – 09:00 Закуска в хотела 

09:00 – 09:30 Трансфер до Търговската палата на Югоизточна Сицилия (в центъра на Катания) 

09:30 – 12:30 Форум – икономиката на Катания и Сицилия 

Специално участие: 
г-жа Елена Пагано, министър на териториалното развитие и околната среда на 
Автономен Регион Сицилия 

12:30 – 14:00 Обяд в най-популярния ресторант в центъра на Катания – “Trattoria del Cavaliere” 

(Механата на рицаря) - https://www.facebook.com/TrattoriaDelCavaliere 

14:15 – 15:20 Трансфер от Катания до Сиракуза 

15:30 – 16:15 Посещение на „Център за насърчаване на предприемачеството и туризма“ и среща с 
г-н Джовани Грасо, Президент на фондация „Вал ди Ното“ 

https://www.casanicloditaormina.it/
https://www.facebook.com/TrattoriaDelCavaliere
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Запознаване с работата на фондацията за преодоляване на младежката безработица 
и насърчаване на предприемачите. 

16:15 – 18:15 Свободно време в Сиракуза 

18:15 – 19:30 Трансфер от Сиракуза до хотела 

20:00  Вечеря в близост до хотела - Beach Club Mama Sea – https://mamasea.it/ 

https://www.facebook.com/mamasea.solarium/ 

18.05.2023 / четвъртък / – Катания. Отпътуване за България 

07:00 – 09:00 Закуска в хотела и освобождаване на стаите 

09:00 – 09:30 Трансфер до Катания-център 

09:30 – 11:30 Свободно време в Катания 

11:30 – 11:45 Трансфер до летище Фонтероса, Катания 

13:55 – 16:40 Директен полет на WizzAir Катания → София 

 

 

Уточнение: През цялото работно време на делегацията е предвиден превод от италиански на български 

и от български на италиански. 

 

 

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

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

https://mamasea.it/
https://www.facebook.com/mamasea.solarium/
mailto:m.hristeva@biforum.org

