
към 09.08.2022 

 

 

 

Работна програма 

17-21.10.2022 г. 

 

 

17.10.2022 /понеделник/ - отпътуване от София, настаняване и първо работно посещение 

 

12:00    Среща на летище София 

14:25 -15:30      Полет София → Болоня , директен полет на WizzAir 

16:00 - 17:00  Трансфер с автобус до хотела в Маранело (града на Ферари). Запознаване с 
програмата на делегацията 

17:00 – 17:45  Настаняване  

18:00 – 18:30   Трансфер до Acetaia Leonardi 

18:30 – 21:30   Демонстрационен център за производство на балсамов оцет Acetaia Leonardi. 
Запознаване с етапите на производство на известния балсамов оцет. Дегустация на балсамов оцет 
заедно с типични за региона продукти (https://www.acetaialeonardi.it/ ) 

Работна вечеря на тема: „Значение на продуктите DOP за развитието на местното селско 
стопанство, местното производство и насърчаването на туризма“  

21:30    Трансфер до хотела 

 

18.10.2022 /вторник/ - Денят е посветен на световно известните имена на Емилия Романа и тяхното 

значение за развитието на туризма и местната икономика – Ферари, Пармиджано Реджано (сирене 

пармезан) и др. 

 

7:30 – 9:00  Закуска в хотела и освобождаване на стаите 

9:00 – 11:30  Трансфер и разглеждане на Музея на Ферари (http://museomaranello.ferrari.com/ ) 

11:30 – 13:00   Трансфер до Hombre Modena (http://www.hombre.it/), където се произвежда най-
известното сирене Пармиджано Реджано (Parmigiano Reggiano). Демонстрационен център за 
запознаване с технологията и производството на Пармиджано Реджано и разглеждане на изложба 
със стари автомобили Maserati. 

13:00 – 14:30  Обяд  

14:30 – 16:00  Трансфер до Равена 

16:00 – 17:00  Настаняване в хотела  

17:00 – 20:00  Свободно време 

20:00   Вечеря в Ca' de Vèn ( http://www.cadeven.it/) Ресторантът е историческа сграда от 14-
ти век, която многократно е променяла своята функция. През вековете сградата е била част от 
дворец, конюшня за пощите, винарна, голям магазин. От 1975г., това е един от най-характерните 
ресторанти на Равена. Настоящият интериор на помещенията, датира от периода 1850 - 1880 
година. 

 

 

https://www.acetaialeonardi.it/
http://museomaranello.ferrari.com/
http://www.hombre.it/
http://www.cadeven.it/


към 09.08.2022 

19.10.2022 /сряда/ - Денят е посветен на ролята на местните власти в управлението на културно-

историческото наследство и природните ресурси 

 

07:30 – 09:00  Закуска в хотела 

Форум 

Конферентна зала на Община Равена: 

09:30 – 10:30    Част 1   

 Приветствие за „Добре дошли“ в Регион Емилия Романя, Италия 

 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. 

- Представител на Община Равена 

10:30 – 10:45  Кафе пауза 

10:45 – 12:30   Част 2 

 Ролята на местните власти в управлението на културно-историческото наследство. 
Обекти под защитата на UNESCO в Равена. 

 Управлението на територията - запознаване с добрите практики в управлението и 
развитието на обширния природен парк на делтата на река По 

- Мауро Конфикони, Делта 2000 

- 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 

 

20.10.2022 /четвъртък/ - Денят е посветен на ефективното използване на природните дадености на 

региона и добрите практики в използването им за насърчаване на туризма и местната икономика. 

 

07:30 – 09:00  Закуска в хотела 

09:30 – 12:00  Трансфер и посещение на Чезенатико (Cesenatico) - морско курортно градче, 
известно с постоянната си изложба на красиви исторически рибарски кораб 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 ) 

Среща с представител на местните власти 

12:30 – 14:00  Трансфер и обяд в Червия (Cervia), La Trattoria Ca’ Rossi da Topo  

14:00 – 15:15  Посещение на Солниците на Червия (Saline di Cervia), управлявани от местен 
кооператив, част от природния парк на делтата на река По.  

15:30 – 16:30  Посещение на „Къщата на пеперудите“, управлявана от Кооператив Атлантида  

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

http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/354/Centro_Visite_Salina_br_di_Cervia.jsp


към 09.08.2022 

Презентация на тема „Системата на италианските кооперативи - значение за икономиката и за 
производството на местни, автентични продукти.“  

17:00 – 19:00  Свободно време в центъра на Милано Маритима (Milano Marittima) 

19:00 – 22:00  Вечеря с типични за региона морски продукти в L’Ostaria del Mare  

22:00 – 22:30  Трансфер до хотела в Равена 

 

21.10.2022 /петък/ - Болоня и отпътуване за България  

 

07:30 – 09:00  Закуска в хотела и освобождаване на стаите 

09:00 – 10:30  Трансфер до Болоня 

10:30 – 12:00  Свободно време за разглеждане на центъра на града 

12:00 – 13:00  Обяд в Mercato delle erbe (Пазарът на билките) - покрит пазар от началото на ХХ век. 

13:00 – 13:30  Трансфер до летището в Болоня 

15:45 – 18:35  Полет → Болоня  София (директен полет на WizzAir) 

18:35                Кацане на летище София 

 

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 

 

mailto:m.hristeva@biforum.org

