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Vito Positano salvò nel dicembre 1877 la città di Sofia dalla distruzione 
durante la guerra russo-turca. Mentre le truppe russe si avvicinavano alla 
città, (Sofia fu liberata il 4 gennaio 1878) le truppe ottomane di Osman Nouri 
Pasha furono costrette a fuggire, ma non prima di minacciare di incendiarla. 
I Turchi invitarono i diplomatici presenti a Sofia ad abbandonare la città in 
modo da avere campo libero per la distruzione.
Il Vice Console italiano Positano, decano del corpo consolare, non solo si 
rifiutò di abbandonare Sofia, ma fece tutto il possibile per salvare la città 
ed i suoi abitanti.

Positano con l’aiuto del console francese Leandre Le Gay e di quello 
austro-ungarico convocò tutti i rappresentanti diplomatici e, insieme alle 
personalità più rappresentative della città, si opposero con una energica 
nota diplomatica al diktat dei Turchi. Minacciò Osman Nouri Pasha con 
gravi conseguenze diplomatiche se avesse continuato con il suo piano, 
mettendo in pericolo non solo la sua carriera diplomatica, ma anche la sua 
vita e quella dei suoi familiari.

През 1877 г. Вито Позитано спасява град София от опожаряване по време 
на Руско-турската война. Когато руските войски наближават града 
(София е освободена на 4 януари 1878 г.), войските на Осман Нури паша са 
принудени да бягат, но не и преди да отправят заплаха за опожаряването 
му.Турците приканват намиращите се в София дипломати да напуснат 
града, така че те да могат свободно да пристъпят към разрушаването му.

Италианският вицеконсул Позитано, който е доайен на консулския 
корпус, не само отказва да напусне София, но прави всички възможно, 
за да спаси града и неговите жители. Позитано, с помощта на 
френския консул Леандър Льо Ге и консула на Австро-Унгария, свиква 
всички дипломатически представители и заедно с най-влиятелните 
граждани се противопоставят с категорична дипломатическа нота на 
нареждането на турците. В нея Осман Нури паша е заплашен с тежки 
дипломатически последствия в случай, че пристъпи към осъществяване 
на своя план, като в опасност се поставя не само неговата кариера на 
дипломат, но и живота му и живота на неговите близки.

1877 ca, Sofia, Il ritratto 
del Vice console italiano a 
Sofia, Vito Positano, presente 
nell’Ambasciata d’Italia a Sofia

Ок. 1877 г., София – портрет на 
италианския вицеконсул в София 
Вито Позитано, който се намира в 
Посолството на Италия в София
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3 ottobre 1833, nasce a Noja (BA- ora Noicattaro) Vito 
Positano, figlio di Francesco Positano e di Maria Franchini.

10 agosto 1852, si laurea in lettere e filosofia presso l’Università 
di Bari il 10 agosto 1852 e in giurisprudenza nel 1860.

agosto 1860, marzo 1861, presta servizio militare volontario 
dell’Esercito Borbonico in Basilicata dapprima come tenente 
e poi come capitano nel corpo dei Genieri Pompieri.

16 agosto 1862, ammesso come volontario al Ministero per 
gli Affari esteri; il 3 gennaio 1863 è destinato al consolato in 
Corfù e il 2 marzo 1865 è trasferito a Malta.

1867, trasferito a Trieste, nel 1868 ad Algeri dove dall’11 
febbraio 1869 è incaricato di reggere il consolato. Nel 1870 è 
trasferito a Costantinopoli e nel 1874 a Sulina.

1876-1879, Vice Console d’Italia a Sofia dove svolge anche le 
funzioni di decano.

21 agosto 1879, trasferito a Damasco con patenti di Console.

18 giugno 1882, trasferito a Yokohama (Giappone) con 
patenti di Console.

26 novembre 1886, muore in servizio mentre è Console a 
Yokohama.

3 октомври 1833 г. – в град Ноя (понастоящем Ноикатаро - 
провинция Бари) се ражда Вито Позитано, син на Франческо 
Позитано и Мария Франкини.

10 август 1852 г. – дипломира се в Университета в Бари по 
литература и философия, а през 1860 г. и по право.

август 1860 г. - март 1861 г. - отбива доброволно редовна 
военна служба в Армията на Бурбоните, отначало като 
лейтенант, а след това като капитан на пожарникарите 
към инженерни войски. 

16 август 1862 г. – приет като доброволец в Министерство 
на външните работи; на 3 януари 1863 г. получава 
назначение в Консулството в Корфу, а на 2 март 1865 г. е 
изпратен в Малта.

1867 г. - изпратен в Триест, а през 1868 в Алжир, където 
ръководи Консулството от 11 февруари 1869 г. Следва 
назначение в Константинопол през 1870, а през 1874 в Сулина.

1876-1879 г. - вицеконсул на Италия в София, където 
изпълнява и функцията на доайен.

21 август1879 г. - получава назначение като консул в 
Дамаск.

18 юни 1882 г. - изпратен с назначение като консул в 
Йокохама (Япония).

26 ноември 1886 г. умира, изпълнявайки длъжността си на 
консул в Йокохама.
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Domenico 
BRUNENGHI

Renato DE 
MARTINO

Alessandro 
RIVA

Giulio 
SILVESTRELLI

Carlo Alberto 
GERBAIX DE SONNAX

Доменико 
БРУНЕНГИ

Ренато ДЕ 
МАРТИНО

Алесандро 
РИВА

Джулио 
СИЛВЕСТРЕЛИ 

Карло Алберто 
ЖЕРБЕ ДЬО СОНА

agente e console 
generale con L.C.  

3 luglio 1879

agente e console 
generale con L.C.  
9 febbraio 1880

agente e console 
generale con L.C.    
29 giugno 1893

agente e console 
generale con L.C.    

24 novembre 1895

agente e console 
generale con L.C.    
24 gennaio 1884

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
3 юли 1879 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на
9 февруари 1880 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
29 юни 1893 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
24 ноември 1895 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
24 януари 1884 г.

I CAPI MISSIONE A SOFIA РЪКОВОДИТЕЛИ НА МИСИЯТА В СОФИЯ
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1878, 3 marzo – Firma del Trattato preliminare di Santo 
Stefano che attribuisce alla Bulgaria lo status di Principato 
autonomo tributario. Le basi territoriali sono quelle 
individuate nella precedente Conferenza di Costantinopoli.

1878, 1 luglio – Firma del Trattato di Berlino che divide 
presi in considerazione dal precedente Trattato in una parte 
politicamente autonoma, il principato, guidato dal principe 
Alessandro di Battenberg, Bulgaria, una provincia sotto la 
giurisdizione politica e militare dell’Impero ottomano, ma 
con autonomia amministrativa, la Rumelia Orientale, ovvero 
Bulgaria meridionale.

1878, gennaio – Inizio del Regno di re Umberto I.

1879, 16 aprile – Approvazione della Costituzione di Tarnovo.

1879, 17 aprile – L’Assemblea Nazionale elegge Alessandro 
di Battenberg come primo principe sovrano del principato di 
Bulgaria.

1882, 20 maggio – Firma della Triplice alleanza tra Italia 
Germania ed Austria-Ungheria.

1882, 2 giugno – Morte di Giuseppe Garibaldi a Caprera.

1885, 6 settembre - Unificazione del Principato bulgaro con 
la Rumelia Orientale.

1878, 3 март – Подписване на Санстефанския 
предварителен мирен договор, с който България придобива 
статут на автономно княжество. Териториалните клаузи 
са определени в съответствие с провелата се преди това 
Цариградска конференция.

1878, 1 юли – Подписване на Берлинския договор, който 
съгласно Санстефанския мирен догов разделя България 
на две части: автономна част България, управлявана от 
княз Александър Батенберг и Източна Румелия (Южна 
България) – административно автономна провинция 
под политическото и военно управление на Османската 
империя.

1878, януари – Възкачване на престола на крал Умберто I.

1879, 16 април – Приемане на Търновската конституция.

1879, 17 април – Великото народно събрание избира 
Александър Батенберг - първият суверен български княз на 
княжество България.

1882, 20 май – Подписване на Тройния съюз между Италия, 
Германия и Австро-Унгария.

1882, 2 юни – В Капрера умира Джузепе Гарибалди.

1885, 6 септември – Съединението на Княжество България 
с Източна Румелия.
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Giorgio 
POLACCO

Guglielmo 
IMPERIALI DI 
FRANCAVILLA

Гулиелмо 
ИМПЕРИАЛИ ДИ 

ФРАНКАВИЛА

Fausto 
CUCCHI BOASSO

Fausto 
CUCCHI BOASSO

Alessandro 
DE BOSDARI

Luigi 
ALDROVANDI 
MARESCOTTI

Джорждо 
ПОЛАКО

Фаусто 
КУКИ БОАСО

Фаусто 
КУКИ БОАСО

Алесандро 
ДЕ БОЗДАРИ

Луиджи 
АЛДРОВАНДИ 
МАРЕСКОТИ

agente e console 
generale con L.C.
 9 agosto 1901

agente e console 
generale con L.C.    
12 maggio 1903

agente e console 
generale con L.C.    
31 marzo 1904

inviato straordinario e 
ministro plenipoten-

ziario con L.C. 
 23 febbraio 1913

inviato straordinario e 
ministro plenipoten-

ziario con L.C. 
23 giugno 1910

inviato straordinario e 
ministro plenipoten-

ziario con L.C.
 14 settembre 1920

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
9 август 1901 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
31 март 1904 г.

дипломатически 
агент и генерален 

консул, връчени 
акредитивни писма 

на 
12 май 1903 г.

извънреден пратеник 
и пълономощен 

министър, връчени 
акредитивни писма 

на 
23 юни 1910 г.

извънреден пратеник 
и пълономощен 

министър, връчени 
акредитивни писма 

на 
23 февруари 1913 г.

извънреден пратеник 
и пълономощен 

министър, връчени 
акредитивни писма 

на 
14 септември 1920 г.

1908, Plovdiv. La nuova Stazione 
centrale costruita su progetto dell’arch. 
Mariano Pernigoni

1908, Пловдив. Новата Централна гара, 
изградена по проект на арх. Мариано 
Пернигони

I CAPI MISSIONE A SOFIA РЪКОВОДИТЕЛИ НА МИСИЯТА В СОФИЯ
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1921, gennaio - Congresso di Livorno - PCI. 

1921, 12 novembre – Trasformazione in partito del 
movimento fascista, nascita del Partito Nazionale Fascista. 

1922, 28 ottobre –  Marcia su Roma. 
 
1922, 29 ottobre – Il re Vittorio Emanuele III affida a 
Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo. 

1923, 9 giugno – Un colpo di Stato rovescia il governo 
dell’Unione nazionale agraria bulgara in Bulgaria. 

1923, luglio – Promulgazione della Legge Acerbo (legge 
elettorale fortemente maggioritaria che assegnava 2/3 dei 
seggi a chi avesse ottenuto il 25% dei voti validi). 

1924, 10 giugno - Assassinio di Giacomo Matteotti a seguito di un 
intervento in Parlamento in cui denunciava brogli elettorali. 

1924, 27 giugno – Secessione dell’Aventino (riunione 
dei parlamentari dell’opposizione nella sala della Lupa 
di Montecitorio in cui decidono di abbandonare i lavori 
parlamentari finché il governo non avesse chiarito la propria 
posizione a proposito della scomparsa di Giacomo Matteotti.). 

1925, 3 gennaio - Discorso di Mussolini in Parlamento 
sull’assassinio Matteotti in cui assume “la responsabilità 
politica, morale, storica di quanto avvenuto”. 

1929, 11 febbraio – Stipulazione dei Patti lateranensi: 
Costituzione dello Stato indipendente del Vaticano. 

1930, 25 ottobre – Matrimonio tra Re Boris ІІІ e Giovanna di 
Savoia ad Assisi. 

1930, 30 ottobre – Matrimonio tra re Boris III e Giovanna di 
Savoia a Sofia. 

1921, януари – Конгрес на Италианската комунистическа 
партия (ИКП) в Ливорно. 

1921, 12 ноември – Преобразуване на партията на 
фашисткото движение, създаване на Национална фашистка 
партия. 

1922, 28 октомври –  Поход към Рим. 
 
1922, 29 октомври – Крал Виктор Емануил III възлага на 
Мусолини да състави новото правителство. 

1923, 9 юни –Държавен преврат сваля правителството на 
Земеделския народен съюз в България. 

1923, юли – Обнародване на Закона Ачербо (избирателен 
закон със силно мажоритарен ефект, с който спечелилите 
25% от валидните гласове получават 2/3 от местата в 
Парламента). 

1924, 10 юни – Убийството на Джакомо Матеоти след 
негово изказване в Парламента, с което обявява изборни 
измами. 

1924, 27 юни – Авентинската сецесия (заседание на 
депутатаите от опозицията в зала „дела Лупа“ на двореца 
Монтечиторио, на което вземат решение да не участват 
в работата на Парламента, докато правителството 
не изясни своята позиция относно смъртта на Джакомо 
Матеоти). 

1925, 3 януари – Реч на Мусолини в Парламента за убийството 
на Матеоти, в която поема “политическа, морална и 
историческа отговорност за случилото се”. 

1929, 11 февруари – Подписване на Латеранските 
споразумения: Създаване на независимата държава Ватикан. 

1930, 25 октомври –  Бракосъчетание на Цар Борис ІІІ и 
Йоанна Савойска в Асизи. 

1930, 30 октомври –  Бракосъчетание на Цар Борис ІІІ и 
Йоанна Савойска в София.
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Giuliano 
CORA

Massimo 
MAGISTRATI

Giuseppe 
SAPUPPO

Giuseppe 
TALAMO ATENOLFI

Джулиано 
КОРА

Масима 
МАДЖИСТРАТИ

Джузепе 
САПУПО 

Джузепе 
ТАЛАМО АТЕНОЛФИ

inviato straordinario e 
ministro plenipoten-

ziario con L.C. 
29 gennaio 1931

inviato straordinario 
e ministro 

plenipotenziario 
29 gennaio 1940

inviato straordinario 
e ministro 

plenipotenziario 
31 dicembre 1934

inviato straordinario 
e ministro 

plenipotenziario 
27 ottobre 1937

извънреден пратеник и 
пълонмощен министър, 
връчил акредитивните 

си писма на 
27 октомври 1937 г.

извънреден пратеник и 
пълонмощен министър, 
връчил акредитивните 

си писма на 
31 декември 1934 г.

извънреден пратеник и 
пълонмощен министър, 
връчил акредитивните 

си писма на 
29 януари 1940 г.

извънреден пратеник и 
пълонмощен министър, 
връчил акредитивните 

си писма на 
29 януари 1931 г.

I CAPI MISSIONE A SOFIA РЪКОВОДИТЕЛИ НА МИСИЯТА В СОФИЯ

1933, 7 giugno – Firma a Roma del Patto di non belligeranza 
tra Francia, Gran Bretagna, Germania ed Italia. 

1934, 19 maggio - Colpo di Stato in Bulgaria. Viene sospesa la 
Costituzione di Tarnovo. 

1935, 3 ottobre – Inizio delle operazioni militari italiane 
contro l’Etiopia. 

1933, 7 юни – Подписване на Пакта на четирите между 
Франция, Великобритания, Германия и Италия. 

1934, 19 май - Държавен преврат в България.  Суспендира 
се Търновската конституция. 

1935, 3 октомври  – Начало на италианските военни 
операции срещу Етиопия. 
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1938, Sofia. Il Ministro Plenipotenziario Giuseppe Talamo 
(primo a sinistra seduto nella carrozza) accompagnato dal 
Capo del Cerimoniale Pavel Grueff (primo a destra sedu-
to nella carrozza) mentre si reca alla presentazione delle 
credenziali da Re Boris di Bulgaria. La foto è stata scattata di 
fronte al Club Militare su Boulevard Tsar Osvoboditel, a poca 
distanza dall’Ambasciata italiana 
(ultimo palazzo in fondo sulla destra)

1938, София. Пълномощният министър Джузепе Таламо 
(първият отляво, седнал), придружаван от началника 
на церемониала Павел Груев (първият отдясно, седнал),  
на път за представяне на акредитивните си писма 
на българския цар Борис. Снимката е направена пред 
Военния клуб на бул. “Цар Освободител”, в близост до 
Посолството на Италия 
(последната сграда, в дъното вдясно)
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17 marzo 1940, Sofia. Il Primo Segretario dell’Ambasciata 
d’Italia Silvio Daneo (secondo da destra) e l’addetto 
militare Tullio Sovera (primo a destra) mentre si avviano 
in carrozza alla presentazione delle credenziali del 
Ministro Plenipotenziario Massimo Magistrati. La foto 
è stata scattata all’uscita dalla Residenza del Capo 
Missione su Boulevard Tzar Osvoboditel.

17 март 1940, София. Първият секретар в Посолството 
на Италия Силвио Данео (вторият отдясно) и военният 
аташе Тулио Совера (първият отдясно) на път за връчване 
на акредитивните писма на пълномощния министър 
Масимо Маджистрати. Снимката е направена  на излизане 
от Резиденцията на ръководителя на Мисията на бул. “Цар 
Освободител”
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1941, Sofia. La Principessa Eudoxia, la Regina Giovanna e Consuelo Daneo (moglie del Primo Segretario Silvio Daneo) 
che presenta le bambine italiane. Accompagna il Secondo Segretario Alessandro Tassoni Estense (quarto da sinistra). 
La Regina Giovanna, e la Principessa Eudoxia hanno patrocinato frequentemente le attività di associazioni dedicate 
a opere di soccorso, specie se italiane come la “Pro Oriente”

1941, София. Княгиня Евдокия, царица Йоанна и Консуело Данео (съпругата на първия секретар Силвио Данео), която 
представя италианските деца. Заедно с тях е вторият секретар Алесандро Тасони Естенсе (четвъртият отляво). 
Царица Йоанна и княгиня Евдокия често подкрепят дейността на сдружения, посветили се на благотворителна дейност, 
особено когато са италиански, като Института  „Про Ориенте“
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6 ottobre 1942, Sofia. Alla colazione offerta in Residenza dal Ministro Plenipotenziario Massimo Magistrati (settimo 
da destra) in onore del nuovo Vescovo di Sofia Mons. Ivan Romanov (terzo da destra), ordinato Vescovo due giorni 
prima. Insieme a loro il Vescovo Uniate Mons. Kiril Stefan Kurtev (primo da sinistra in prima fila), il Vescovo di Russe 
Mons. Damiano Theelen (secondo da sinistra), Il Delegato Apostolico Mons. Giuseppe Mazzoli (terzo da sinistra), il 
Direttore dei Culti Ministro Sarafov (quinto da destra), il vescovo di Skopje Mons. Smiljan Cekada (primo da destra) e 
il Primo Segretario Silvio Daneo (quarto da destra, in seconda fila)

6 октомври 1942, София. На официалния обяд, даден  в Резиденцията от пълномощния министър  Масимо Маджистрати 
(седмият отдясно) в чест на новия Софийски епископ монсеньор Иван Романов (третият отдясно), произведен в епископски сан 
два дни по-рано, присъстват и епископът на Българската униатска църква монсеньор Кирил Стефан Куртев (първият отляво на 
първия ред), Русенският епископ монсеньор Дамян Теелен (вторият отляво), апостолическят легат монсеньор Джузепе Мацоли 
(третият отляво), и директорът по въпросите на религиозните култове министър Сарафов (петият отдясно), епископът на 
Скопие монсеньор Смилян Чекада (първият отдясно) и първият секретар Силвио Данео (четвъртият отдясно на втория ред)

1879 - 2019 140 г. на връзки между ИТАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
Anni di Relazioni ITALIA-BULGARIA









46

Gastone 
ROSSI LONGHI

Roberto 
GAJA

Giovanni Battista 
GUARNASCHELLI

Роберто 
ГАЙА

Джовани Батиста 
ГУАРНАСКЕЛИ

Filippo 
MUZI  FALCONI

Гастоне 
РОСИ ЛОНГИ

Филипо 
МУЦИ ФАЛКОНИ 

inviato straordi-
nario e ministro 
plenipotenziario 
22 gennaio 1952

inviato straordi-
nario e ministro 
plenipotenziario 
27 aprile 1955

inviato straordi-
nario e ministro 
plenipotenziario 

16 dicembre 1958

inviato straordi-
nario e ministro 
plenipotenziario 

14 dicembre 1946

извънреден пратеник 
и пълномощен 

министър
22 януари 1952 г.

извънреден пратеник 
и пълномощен 

министър
27 април 1955 г.

извънреден пратеник 
и пълномощен 

министър 
16 декември 1958

извънреден пратеник 
и пълномощен 

министър 
14 декември 1946 г.
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1954, 4 marzo – Todor Zhivkov diviene Primo Primo Segretario del 
Partito Comunista Bulgaro.

1954 - Inizio delle prime trasmissioni televisive RAI. 

1954, 5 ottobre - Firma del “Memorandum di Londra” con 
il quale il Territorio Libero di Trieste viene suddiviso in due 
zone, una assegnata all’Italia con il ritorno di Trieste alla 
madrepatria ed una alla Jugoslavia.

1955, 14 maggio - Firma del Patto di Varsavia da parte di otto Paesi 
a regime comunista fra cui la Bulgaria. 

1954, 4 март – Тодор Живков става първи секретар на 
Българската комунистическа партия.

1954 – Начало на първите телевизионни предавания RAI. 

1954, 5 октомври – Подписване на Лондонския меморандум, 
с който Свободната територия Триест се разделя на две 
зони – едната италианска, като така Триест се връща на 
Родината, а другата се дава на Югославия. 

1955, 14 май – Подписване на Варшавския договор от осем 
социалистически страни, сред които България.
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29 agosto 1955, Sofia. Il ministro plenipotenziario 
Filippo Muzi Falconi davanti al Palazzo del Parlamento 
mentre si appresta a presentare le proprie lettere 
credenziali (Archivio BTA)

1955, 29 август, София. Пълномощният министър Филипо 
Муци Фалкони пред сградата на Народното събрание преди 
връчване на акредитивните си писма (Архив БТА)
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Orazio ANTINORI DI CASTEL 
SAN PIETRO AQUAE ORTUS

Орацио АНТИНОРИ ДИ КАСТЕЛ 
САН ПИЕТРО АКУЕ ОРТУС

Giuseppe 
PURI PURINI 

Джузепе 
ПУРИ ПУРИНИ

inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario  
26 febbraio 1963 

ambasciatore con L.C. 
2 settembre 1964

ambasciatore 
con L.C.

7 aprile 1968

извънреден пратеник и пълномощен 
министър 

26 февруари 1963 
посланик, връчени акредитивни писма 

2 септември 1964

посланик, връчени 
акредитивни писма

7 април 1968
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inviato straordinario 
e ministro 

plenipotenziario 
16 dicembre 1958

извънреден пратеник и 
пълномощен министър 

16 декември 1958

1961 - Celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia. 

1962, novembre - Nascono Enel ed Eni.

1963 - Elezioni e formazione del primo governo di centro-
sinistra DC,PSI, PSDI, PRI.

1961 – Честване на стогодишнината от Обединението 
на Италия. 

1962, ноември – Създаване на ЕНЕЛ и ЕНИ. 

1963 – Избори и формиране на първото лявоцентристко 
правителство – християндемократи, социалисти, 
социалдемократи и републиканци.

Roberto 
GAJA

Роберто 
ГАЙА
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Franz 
CANCELLARIO D’ALENA

Франц 
КАНЧЕЛАРИО Д’АЛЕНА

Giuseppe 
PURI PURINI 

Джузепе 
ПУРИ ПУРИНИ

ambasciatore 
con L.C.

13 gennaio 1972

ambasciatore
 con L.C.

7 aprile 1968

посланик, връчени 
акредитивни писма

13 януари 1972

посланик, връчени 
акредитивни писма

7 април 1968
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Carlo Maria 
ROSSI ARNAUD

Карло Мария 
РОСИ АРНО

ambasciatore 
con L.C.

9 giugno 1980

посланик, връчени 
акредитивни писма

9 юни 1980

1971, 18 maggio – Entrata in vigore della Terza Costituzione 
della Bulgaria (Costituzione Zhivkov) in seguito al referendum 
costituzionale del 16 maggio.   

1971, 7 luglio - Todor Zhivkov diviene presidente del 
Consiglio di Stato della Bulgaria.

1973, 12 ottobre – Proposta da parte di Berlinguer di 
un accordo di lungo periodo tra partiti. L’accordo verrà 
denominato “Compromesso Storico”.

1971, 18 май – Влизане в сила на Третата конституция 
на България (Живковската конституция) с референдума по 
конституционни въпроси от 16 май.

1971, 7 юли – Тодор Живков става председател на 
Държавния съвет на България.

1973, 12 октомври – Предложение от Берлингуер за 
дългосрочно споразумение между партиите. В последствие 
то е наречено “Исторически компромис”.
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12 ottobre 1971, Sofia. L’Ambasciatore d’Italia Franz Cancellario 
d’Alena (a sinistra) presenta le sue lettere credenziali al 
Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di 
Bulgaria Todor Zhivkov. (Archivio BTA)

12 октомври 1971, София. Посланикът на Италия Франц 
Канчеларио д’Алена (вляво) връчва акредитивните си 
писма на председателя на Държавния съвет на Народна 
Република България Тодор Живков. (Архив BTA)
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29 marzo 1980, Sofia. L’Ambasciatore d’Italia Franz 
Cancellario d’Alena consegna al Ministro della Cultura 
Lyudmila Zhivkova l’onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. 
(Archivio BTA)

29 март 1980, София. Посланикът на Италия Франц 
Канчеларио д’Алена връчва на министъра на културата 
Людмила Живкова отличието Кавалер на големия кръстна 
ордена за заслуги към Италианската република. 
(Архив BTA)
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Giovanni 
BATTISTINI

Agostino 
MATHIS

Агостино 
МАТИС

Paolo 
TARONY

Джовани 
БАТИСТИНИ

Паоло 
ТАРОНИ 

ambasciatore 
con L.C.

9 aprile 1984

ambasciatore 
con L.C. 

21 novembre 1987

ambasciatore 
con L.C. 

12 febbraio 1990

посланик, връчени 
акредитивни писма

9 април 1984 г.

посланик, връчени 
акредитивни писма
21 ноември 1987 г.

посланик, връчени 
акредитивни писма 
12 февруари 1990 г.
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Carlo Maria 
ROSSI ARNAUD

Карло Мария 
РОСИ АРНО

ambasciatore 
con L.C.

9 giugno 1980

посланик, връчени 
акредитивни писма

9 юни 1980 г.

1981, 13 maggio – Attentato a Papa Giovanni Paolo II che 
viene ferito gravemente da Mehmet Alì Agea nel corso di una 
funzione a Piazza San Pietro a Roma.  

1982, 13 dicembre – L’Ambasciatore italiano a Sofia, Carlo 
Maria Rossi Arnaud viene richiamato a Roma per consultazioni 
in seguito agli sviluppi del caso Antonov.

1982, 19 dicembre – Il ministro degli Affari esteri bulgaro 
designa, in assenza dell’ambasciatore Kozev, il ministro 
consigliere presso l’ambasciata di Bulgaria a Roma quale 
incaricato d’affari ad interim.

1981, 13 май – Атентат срещу папа Йоан Павел II, тежко 
ранен от Мехмет Али Агджа по време на службата на 
площад „Свети Петър“ в Рим.

1982, 13 декември – Итаианският посланик в София Карло 
Мария Роси Арно е извикан в Рим за консултации по повод 
развитието на случая Антонов.

1982, 19 декември – Българският министър на външните 
работи назначава за временно управляващ (при отсъствие 
на посланик Коцев) министър-съветник към Посолството 
на България в Рим.
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13 febbraio 1987, Sofia. Il Ministro degli Affari Esteri 
italiano, Giulio Andreotti(secondo da destra in seconda 
fila) depone una corona di fiori sul monumento del 
Milite ignoto. (Archivio BTA)

13 февруари 1987, София. Министърът на външните 
работи на Италия, Джулио Андреоти (вторият отдясно 
на втория ред) полага венец пред  паметника на незнайния 
воин в Столицата. (Архив БТА)
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27 giugno 1989, Sofia. Il Presidente del Consiglio di Stato 
Todor Zhivkov (al centro con abito chiaro) riceve una 
delegazione dalla Commissione Affari esteri della Camera 
dei Deputati della Repubblica italiana guidata dall’on. 
Flaminio Piccoli (alla sinistra di Zhivkov), presidente 
della commissione (Archivio BTA)

27 юни София, 1989. Председателят на Държавния 
съвет Тодор Живков (в центъра  в светъл костюм) приема 
делегация на Комисията по външните работи на Камарата 
на депутатите на Република Италия, водена от Фламинио 
Пиколи  (вляво от Живков)- председател на комисията 
(Архив БТА) 

1879 - 2019 140 г. на връзки между ИТАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
Anni di Relazioni ITALIA-BULGARIA













76

1992, Sofia. L’Ambasciatore Agostino Mathis nel corso 
di un incontro con alcuni funzionari bulgari

23 luglio 1993. Il Presidente italiano, 
Oscar Luigi Scalfaro, in visita ufficiale 
in Bulgaria, depone una corona di 
fiori al Monumento del Milite Ignoto 
(Archivio BTA)

1992, София. Посланик Агостино Матис по време на 
среща с представители на българските институции

23 юли 1993. Италианският 
президент Оскар Луиджи Скалфаро, 
който е на официално посещение в 
България, поднася цветя на паметника 
на незнайния воин (Архив БТА)
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Giovan Battista 
CAMPAGNOLA

Marco 
CONTICELLI 

Stefano 
BALDI

Stefano 
BENAZZO

Джован Батиста 
КАМПАНЬОЛА

Марко 
КОНТИЧЕЛИ 

Стефано 
БАЛДИ

Стефано 
БЕНАЦО

ambasciatore 
con L.C.

9 maggio 2003

ambasciatore 
con L.C.

3 settembre 2012

ambasciatore 
con L.C.

19 settembre 2016

ambasciatore 
con L.C.

16 maggio 2008

посланик, връчени 
акредитивни писма

9 май 2003 г.

посланик, връчени 
акредитивни писма 
3 септември 2012 г.

посланик, връчени 
акредитивни писма

19 септември 2016 г.

посланик, връчени 
акредитивни писма

16 май 2008 г.
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Alessandro 
GRAFINI

Алесандро 
ГРАФИНИ

ambasciatore 
con L.C. 

28 aprile 1999

посланик, връчени 
акредитивни писма 

28 април 1999 г.
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2009. Francobollo celebrativo emesso dall’Italia 
in occasione del 130º anniversario delle relazioni 
diplomatiche fra Italia e Bulgaria

2009. Възпоменателна пощенска марка, издадена от 
Италия послучай 130-ата годишнина от установяване на 
дипломатически отношения между Италия и България
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12 settembre 2016, Sofia. Il Presidente Rosen Plevneliev 
(a sinistra) consegna l’onorificenza dell’ordine Stara 
Planina di I grado all’Ambasciatore italiano in Bulgaria 
Marco Conticelli (a destra) in occasione della sua 
partenza dal Paese (Archivio BTA)

12 септември 2016,София. Президентът Росен Плевнелиев 
(вляво) връчва орден „Стара планина“ - първа степен на 
италианския посланик в България Марко Контичели (вдясно) 
по повод окончателното му отпътуване от страната
(Архив БТА)
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