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което 
винаги е 
печелившо
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Бъдещето, 
което ни 
трябва 

СпЕцИАЛНО 
ИЗДАНИЕ

Весела ЦолоВа

С първото интерактивно туристическо изложение ЕвроРегион започва 
поредица от мероприятия за популяризиране имиджа на страната ни в Европа

В след-
в а щ и т е 
с т р а н и -
ци ще на-
учите, как 
икономиче-
ската кри-
за отеква 
в способни-
те общини 
на малка България и в буд-
ните й предприятия.
Всичко е работа, казва Ев-
ропеец- и Комисар на 2010 
година Кристалина Георгие-
ва, и това простичко кредо 
винаги е печелившото, но 
при положение, че има обек-
тивни условия за разгръща-
нето му.
И още - ще ви представим 
амбициозния отговор на 
екипа на ЕР – ЕВРОРЕГИ-
ОН – как криза може да се 
чете като предизвикател-
ство и възможност за раз-
витие и нищо не може да 
ни спре да реализираме иде-
ите да работим за имиджа 
на България в европейските 
региони.

Ако ни интересува бъдеще-
то в еврозоната, трябва да 
погледнем солидарно и дъл-
боко в себе си: освен пости-
женията във вътрешната 
сигурност и правосъдието, 
на нас ни трябват заявени-
те фискална стабилност и 
икономически ръст. Българ-
ските оптимистични прог-
нози за 3.6 % растеж в бю-
джета се разминаха с тези 
на Европейската комисия 
и Международния валутен 
фонд (2.6 %).  Надеждите 
са, реалността да се окаже 
някъде по средата, и да не 
нараства дефицитът. За 
много от шенгенските дър-
жави този баланс отдавна 
е в диспропорция, но тъкмо 
тези действия не се очак-
ват от нас – да нарушава-
ме правилата.
 На нас това бъдеще 
ни трябва: за да се разгър-
нат условията за работа 
на почтения бизнес и за да 
се навакса отложеният ус-
пех на иновативните хора.

Юлия лЮЦКаНоВа

Весела Цолова, директор на програмата БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА:

Туристическото изложение БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА ще се проведе в края на месец ап-
рил 2011 г. в град Лийдс, графство Западен Йоркшир (Великобритания) в избран от 
организаторите търговски център от типа на мол. Очакваният поток от бри-
тански посетители е 350 хиляди души. Те ще дойдат на българската експозиция 
с цел планиране, резервация и покупка на ваканция в страната ни.

Програмата на 
първото от по-
редицата из-

ложения ще продължи в 
рамките на 100 дни. Стар-
товата седмица ще бъде 
посветена на директните 
контакти, с потенциал-
ните английски туристи. 
Веднъж обучени от екипа 
на експозицията, те с по-
голяма яснота ще опери-
рат с базата данни www.
welcometobulgaria.info, за 
да потвърдят резервации-
те си за България, или – за 
да потърсят по-добрите 
предложения за дестина-

цията, направени от наши 
хотелиери и други турис-
тически оператори по нас-
таняване.

Общините имат въз-
можността да се включат 
с линк към техния сайт. 
Те „разполагат” с цялата 
база от хотели, атракции 
и забележителности, но-

сят белезите на своите 
историческо-географски 
райони с традициите и 
местната памет и могат 
с всички тези фактори да 
въздействат върху избора 
на британците, ако имат 
един от седемте дни, про-
веждани лице в лице от 
програмата, като специ-

ален Ден на общината. И 
така посланието през це-
лия ден ще бъде - България 
ви очаква! Добре дошли в 
София; Пловдив, Кюстен-
дил. Банско. Бургас, Си-
листра, Плевен, Белоград-
чик и т.н. Къде ще дойдат 
зависи от техния избор.

БЛАГОДАРИМ на Министерство на икономиката, енергети-
ката и туризма (МИЕТ) за доверието и помощта с общи уси-
лия да покажем най-красивите кътчета на нашата стра-
на и да предложим пътуване и туризъм в България като 
мечтана дестинация.
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БЪЛГАРИЯ

ТуРИСТИЧЕСКО ИЗЛОжЕНИЕ

Sofia Metro is 
the largest 
construction work 

undertaken in the capital. 
Neither the state nor the 
Sofia Municipality could 
afford it without the 
intervention of Transport 
Operational Program and 
EU funds. Thirteen more 
stations are on the way 
and their completion will 
be over the next 3 years. 
Due to development works 
here, specialists will 
implement the project for 
the archaeological center 
Serdica. The center will 
display ancient artifacts 
all along with the 
necessary infrastructure 
for open-air museum. 
Metro passengers will 
be able to pass through 
the ancient Roman 
main streets Dekumanos 
Maximus and Cardo 
Maximus.

On page 9

Betakonsult 1 LTD 
has designed 
malls of Sofia, 

Rouse and Plovdiv and 
many others, and has 
made the project of the 
tallest building in Sofia 
- Europe’s Tower, 185 
meters. Georgi Kolchakov 
(CEng), the manager of 
the company, focuses on 
Eurocode 8 (regarding 
earthquakes). It was 
adopted in Bulgaria but is 
out of use, because of the 
lack of national annexes. 
The draft is expected to be 
prepared in mid 2011. The 
manager predicts severe 
times: the turnover of the 
company fell more than 2 
times. He will change the 
direction of specialization 
of the firm at the expense 
of infrastructure projects.

On page 9

The new EU 
member states 
have a very good 

sense of what is good for 
the future and what is 
not. I would like to tell 
Bulgaria to constantly 
remind us what we should 
do to maintain Europe’s 
competitiveness, says 
German Chancellor

Angela Merkel 
before 300 participants 
in German Bulgarian 
Economics Forum. 

In the coming years 
there will be a pressure 
against the competition 
on the EU. This is 
evident by analysing 
the ambitions of China’s 
investment in Greece or 
regarding the tender for 
the construction of the 
motorway in Poland. It is 
important to see what are 
our competitors. We will 
not pursue protectionist 
policies. We must accept 
them if others are better 
than us. Therefore, 
we need each other, 

starting with the good 
conditions for science 
and innovation on behalf 
of competitiveness , says 
Merkel.

On page 3

On 27 October 
2010, it was 
announced that 

a gala evening is being 
prepared to celebrate 
Gorbachev’s 80th birthday 
at the Royal Albert Hall in 
London. Senior statesmen 
will be in attendance for 
the charity event in March 
2011. The event’s objective 
is to raise £5 million for 
cancer charities and the 
fundraising is supported 
by stars including Bono, 
Jose Carreras, Hugh 
Grant, Elizabeth Hurley. 

The lights dimmed and 
somber images flashed 
on the screen above 
one of the world’s most 
famous stages: Mother 
Teresa, Albert Einstein, 
Lady Diana, The Beatles, 
and finally, Gorbachev -- 
figures that have entered 
the pantheon of history 
through some sort of 
collective acceptance of 
their importance, wrote  
Miriam Elder in the 
Atlantic on the occasion 
of the ceremony that 
was held on 30 of March 
2011, Royal Albert Hall.  
Kevin Spacey and Sharon 
Stone “gave the floor” to 
Scorpions to perform their 
famous Wind of Change. 
What kind of change  
will undertake Europe, 
proposes Gorbachov from 
Bulgaria in October 2010.

On page 10

G-expo-links UK, 
as organiser 
of promotional 

products, specifically 
designed to the realistic 
promotional needs of 
Tourist Enterprises, is 
pleased to announce 
that from 01/01/2011 
Paradigma ltd – Sofia 
– Bulgaria, presenting 
proven significant 
history and meeting 
the requirements of 
the project has been 
appointed, exclusively for 
the Bulgarian territory, 
as project manager of 
the promotional program 
“Welcome to Bulgaria”.

At this start point, G-
expo-links UK wishes 
to Paradigma ltd 
and personally to the 
Managing director mrs 
Vessela Tsolova the best 
of luck and success, to 
the mutual benefit of our 
Countries and looking 
forward, as discussed, 
from September 2011, 
to the extension of the 
exhibition programs to 
other European countries 
such as Germany and 
Netherlands.

On page 1, 2, 12.

English Review:
Cardo Maximus, Eurocode 8, Angela 

Merkel, Mikhail Gorbachev and Bulgaria

И     те ще го напра-
вят между пред-
лаганите общини 

и дестинации. Да, изисква 
се малко повече подготов-
ка, усилия и средства, но 
ние препоръчваме точно 
тази масирана форма за 
въздействие – така потен-
циалният турист ще се по-
чувства по-сигурен, по-за-
познат и по-заинтригуван. 
В следващите 93 дни, кога-
то посети базата данни 
www.welcometobulgaria.
info, той много лесно ще 
открие точно тази общи-
на, ползвала специален ден 
на изложението, както и 
всяко кътче от нея, място 
за настаняване и забележи-
телност и ще е мотивиран 
в избора си. Същата форму-
ла на успеха се отнася и до 
всеки национален или при-
роден парк, до всяко обе-
динение или туристически 
съвет.

Защо е важно информа-
цията на хотелиерите и 
техните съпътстващи ус-
луги да стои в базата данни 
www.welcometobulgaria.
info? И не само по време 
на изложението, но в про-
дължение на 13 седмици 
след приключването му. 
Тук е мястото да се каже, 
българската туристическа 
експозиция заживява свой 
самостоятелен живот и 
влияе на посетителите. Те 
посочват и избират тех-
ните места и курорти, 
които искат да посетят. 
Обучени и образовани как 
да боравят с базата дан-
ни, те следят за предложе-
ния, които съществено се 
различават от традицион-
ните оферти, публикувани 
в уеб адресите на хоте-
лите. Веднъж забелязани, 
тези специални  предложе-
ния или ще намерят свои-
те купувачи, или ще бъдат 
възобновявани, редактира-
ни или променяни, докато 
на тях откликнат желае-
щите да имат ваканция в 
България.

Обясненото дотук е дос-
татъчно, за да се знае, че 
профилната страница на 
всеки хотелиер или пред-
приемач в туризма при 
www.welcometobulgaria.
info, е ключът към смисъла 
му за участие в изложение-
то. Тази страница генерира 
необходимостта от проме-
ни и самите промени. Пър-
во, защото няма статичен 
бизнес, той е подчинен на 
реалността, която дикту-
ва динамиката на нещата. 
Второ, има една неформал-
на причина, която не е в 
нашите Условия за ползва-
не и тя е: когато собстве-
ниците на места за нас-
таняване се включват с 
профилна страница преди 
самата седмица на изло-
жението в Лийдс, те полз-
ват повече от 100 дни за 

създаване на впечатления 
за себе си. Могат да раз-
читат на предварителна 
съпричастност на мотиви-
раните по принцип да ле-
туват в България англое-
зични туристи, не само от 
Западен Йоркшир, а и от 
– цялото Обединено крал-
ство и Ирландия, Германия, 
Русия, Полша  и т.н. Това го 

дължим по принцип на мно-
го добрата конюнктура на 
България като национална 
дестинация за тези паза-
ри. В края на миналата го-
дина Lonely Planet постави 
нашата държава в топ 10 
на най-привлекателните 
дестинации за пътуване 
през 2011. В тази класация 
България е на 5-о място, 
рейтингът й се дължи на 
такива критерии като: ак-
туалност, силни изживява-
ния, конкурентни цени и 
адекватни предложения за 
младото зряло поколение (X 
- Generation).

Имат значение и на-
стъпилите събития в 
Северна Африка и Близ-
кия Изток по отноше-
ние на избора на англо-
езичните туристи за 
ваканциите през лято-
то и планирането на 
почивките за 2011 г.

Съчувствам на народи-
те от Северна Африка и 
Близкия Изток, където в 
момента врят и кипят, не-
показвани до този момент 
проблеми. Но правител-
ствата на всички западни 
туристи, в това число и 
тези от ЕС, не препоръч-

ват никакви пътувания 
до там, а да не говорим – 
когато става дума за пъ-
тешествия, елемент от 
почти всяка ваканция. Ту-
роператорите се задъхват 
от отказани резервации в 
регионите с революциите, 
защото в западната култу-
ра сигурността и правата 
на потребителя при пъту-

ване и ваканция са издигна-
ти в култ. По тези причи-
ни – самото пренареждане 
на пазара, и разбъркани-
те планове за лятото, ще 
накарат много британци, 
руснаци, поляци, америка-
нци, австралийци и т.н. да 
проектират наново и по-
бързо, отколкото преди, ле-
туването си. България има 
и ще има най-добрите пред-
ложения за тази целева гру-
па туристи.

Предвиждат се префе-
ренции за микробизнеса 
с по-облекчени условия 
за участие в изложени-
ето. 

Всеки по-малък предста-
вител на туристическия 
бизнес – хотелиер, ресто-
рантьор, арендатор на ат-
ракция и т.н. може да се 
включи в базата данни на 
www.welcometobulgaria.info 
с най-минималната такса. 
Това ще му осигури връзка 
към собствените му ин-
тернет адреси или реклам-
ни носители, като нашият 
съвет е, преди включването 
те да бъдат максимално 
актуализирани и преведени 
на литературен английски 
език.

БЪЛГАРИЯ ВИ 
ОЧАКВА

Весела Цолова, директор на програмата БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА:

Общини, други публични и корпоративни институции, как-
то и собственици на места за настаняване, побързайте да 
запазите свои специални дни и профилни страници в първа-
та 100-дневна конкретна програма на изложението. 

На щанда ще се предлагат: виртуална 
разходка из включените в базата данни 

хотели, вили, апартаменти и развлекателни 
заведения; прожекции на видео и фото матери-
али; ще се раздават сувенири и рекламно-инфор-
мационни брошури за България и ще се дегусти-
рат традиционни български продукти и вина.

В продължение на една седмица гостите на из-
ложението ще имат възможността да резерви-
рат директно избрани от тях места за нас-
таняване и самолетни билети до България. 
Екипът на БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА ще обучава по-
сетителите да работят с базата данни www.
welcometobulgaria.info и ще поддържа ин-
тереса към портала още 3 месеца.

1 І продължение



- 3 -

2011

ИНВЕСТИцИИ
БЪЛГАРИЯ

Онзи, който ми открад-
не портфейла, ще ме ощети 
само с парите в него. Който 
обаче ми открадне добро-
то име, ще ми вземе всич-
ко, казва Саймън Анхолт. 
Водещ световен експерт по 
национална идентичност 
и репутация, той подчер-
тава, че в света имиджът, 
който сме си създали, е най-
важното нещо. Това важи 
както за човека, така и за 
държавата. 

Имиджът на една стра-
на се олицетворява от мно-
го неща. Това са наслагва-
ни с годините представи, 
повтаряни до втръсване 
клишета и много предраз-
съдъци. Те се набиват в об-
щественото съзнание и 
след това за промяната им 
са нужни отново поколения. 
И в случая големината има 
значение. От 205 държави 
в света, едва 50 влизат в 
класацията по бранд, т.е. 
по-значимо, разпознаваемо 
име. Сред тях малките са 
изключение.

Да вземем например Ко-

рея. Допреди две десети-
летия тя бе непозната в 
България, въпреки че е в 
средата на цитираната 
класация. И когато внесоха 
първите си коли тук, корей-
ците трябваше да ги про-
дават на ниски цени. Днес 
местният потребител вече 
добре познава техните ка-
чества. Покрай създадения 
висок имидж за колите, вече 
и останалата продукция на 
корейската индустрия вли-
за в България с едни гърди 
в аванс.

В случая твърдението за 
държавата е в сила и за фир-
мите, и взаимно си влияят. 
Изобщо, обобщава Саймън 
Анхолт, който е без имидж, 
продава евтино, и обратно 
– високият имидж ти носи 
всичко и на добри цени. Но 
и той признава, че в регио-
нален мащаб и на фирмено 
равнище ситуацията е дос-
та по-различна.

Така, ако България е не-
известна в широкия свят, 
то в Япония българското 
кисело мляко държи 40 % от 
пазара и българите са въз-
приемани като дълголет-
ници. Изключение? Да, но 

приятно. Не са пример за 
изключение обаче български-
те вина, консерви и морски 
курорти, които са добре из-
вестни в европейската част 
на Русия. Същото важи и за 
българските лекарства, не-
познати по света, но с мно-
го добър пазар в региона и в 
Европа. Тоест, това е този 
случай на относителност, 
при който близостта и ис-
торията са си казали дума-
та за репутацията на Бъл-
гария и прибавеният към 
нея имидж на фирмите са 
довели до общ положителен 
резултат.

Казано в прав текст, за 
да си създаде разпознаваемо 
и добро име в света, Бъл-
гария – правителство, об-
ществени организации, биз-
нес – трябва да работят с 
десетилетия и целенасоче-
но. За тази цел „брандира-
нето” е наивна идея. И об-
ратното – за доброто име 
на дадена индустрия (като 
туристическата например) 
или на дадена фирма и сто-
ка в определен регион, на 
конкретен пазар целенасо-
чените действия са не само 
оправдани, но и желани.

МИНИСТЪР 
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 
ОБЕщАВА 
ГАРАНцИОНЕН фОНД 
ЗА ЕВРОпРОЕКТИ

От 5,3 % през 2010 
г. делът на общин-
ските бюджети 

в брутния вътрешен про-
дукт (БВП) на страната 
пада на 5,0 % през 2011 г. 
Националното сдружение 
на общините тълкува този 
факт като обрат в тен-
денцията – от финансо-
ва децентрализация назад 
към централизация на пуб-
личните ресурси. Този мо-
дел на финансови отноше-
ния обаче е изчерпан, казва 
Дора Янкова, председател 
на сдружението. Темата бе 
основна за неговото общо 
събрание, провело се в на-
чалото на март.

Намаляването на прево-
дите от централния към 
местните бюджети, сви-
ването на потенциала за 
собствени постъпления 
и ограничаването на въз-
можностите за теглене на 

кредити поставят мест-
ната власт в незавидна си-
туация и през тази годи-
на. Общинските болници 
в отдалечените райони са 
заплашени от фалит, кул-
турни институции отказ-
ват да преминат към на-
лаганите от културното 
министерство делегирани 
бюджети, няма достатъч-
но средства за образование, 
жалват се кметове.

Светъл лъч пред общи-
нарите бе обещанието на 
министър Томислав Дончев 
за опростяване на проце-
дурите по използване на 
европейските фондове. Той 
очерта пред форума перс-
пективата за създаване на 
единна национална струк-
тура за тяхното управле-
ние и на държавен фонд за 
гарантиране на публични-
те проекти при наложили 
се финансови корекции.

Федералният канцлер ангела Меркел:

ЕВРОпА НЕ БИВА ДА ЗАБРАВЯ,
ЧЕ СВЕТЪТ НЯМА ДА НИ ЧАКА
Публикуваното сло-

во на Михаил Серге-
евич Горбачов по по-

вод 80-годишнината му в 
настоящия брой на ЕВРО-
РЕГИОН ни подтикна да 
отпечатаме със съкраще-
ния и речта на Ангела Мер-
кел, произнесена относи-
телно в същото време, от 
друг подиум в  България. На 
11.10.2010, в София, федерал-
ният канцлер на Германия 
говори пред 300 поканени 
участници на икономиче-
ски форум, организиран от 
Германо-Българската ин-
дустриално-търговска ка-
мара, като адресира думи 
към ЕС и политиците. Мер-
кел даде пример с твореца 
на германското следвоенно 
икономическо чудо -  проф. 
д-р Лудвиг Ерхард (1897 – 
1977), забележителен с ре-
формите си като финансов 
министър след 1948; канц-
лер на Западна Германия 
(1963 - 1966), университет-
ски преподавател, социолог 
и икономист, лидер на ХДС 
(1967-1967).

Трябва да внимаваме 
през времето, през което 
другите страни в света се 
преборват с кризата, да не 
загубим своята конкурен-
тоспособност и да оста-
нем на опашката.

Трябва да се занимава-
ме в Европа с неща, които 
ще засилят конкурентоспо-
собността ни. Не съм убе-
дена, че всяка инициатива, 
подета от ЕС през послед-
ните години – например 
обозначаването на тези 
или други добри или недоб-
ри хранителни продукти, 
– е действително толкова 
важно, че да се преследва с 
всички сили. 

Други въпроси са мно-
го по-важни, като общата 
научна и иновативна поли-

тика, общата политика за 
широколентов интернет, 
общият енергиен вътре-
шен пазар, които не полу-
чиха приоритета, който 
заслужаваха. 

Вие, новите страни 
членки на ЕС, имате мно-
го добър усет за това, кое 
е добре за бъдещето и кое 
не. За това ще ви помоля 
от българска страна не-
прекъснато да ни напомня-
те и да ни казвате, какво 
трябва да правим, за да за-
пази Европа конкурентос-
пособността си и да бъде 
силна.

Натискът от конкурен-
цията върху ЕС през след-
ващите години няма да от-
слабне. Това се вижда, като 
се погледнат амбициите 
на Китай за инвестиции 
в Гърция или спечелване-
то на търг за построява-
не на магистрала в Полша. 
Тогава веднага ще забеле-
жим кои са конкурентите 
ни. Не искаме да упражня-
ваме протекционистка по-
литика. Ще ги приемем, 
ако другите са по-добри от 
нас. Затова, ние се нужда-
ем един от друг – започвай-
ки с добри условия за нау-

ка и иновации, и стигайки 
до признати предприятия 
в нашите страни, за да 
може ЕС да продължи да 
бъде силен.

Девизът: 
„Толкова държава,

колкото е 
необходима” 

Девизът, с който ние в 
Германия винаги бяхме ус-
пешни чрез модела на со-
циалната пазарна иконо-
мика и която бе част на 
Договора от Лисабон, гласи: 
„Толкова държава, колкото 

е необходима”. По време на 
икономическата криза ви-
дяхме: когато няма ника-
къв контрол от държава-
та и няма правила, тогава 
не е добре - но пък на дру-
ги места: държава колкото 
може по-малко, за да се раз-
виват предприятията със 
собствени сили и идеи.

Германия спечели от 
това, че освен някои големи 
фирми има и много малки 
и средни, които в непрекъс-
ната конкуренция помежду 
си разработваха все по-до-
бри и по-добри продукти. 
За целта предприятията 
се нуждаят от свобода и 
от ясни правила за конку-
ренция. Многото малки и 
средни предприятия се до-
казаха като нашата сила, 
защото малките предпри-
ятия могат бързо да реа-
гират на променящите се 
пазари по света. 

Затова смятам: не за-
бравяйте никога малките, а 
спазвайте правото на кон-
куренция – това вероятно 
бе най-важният ключ към 
успеха на Лудвиг Ерхард в 
първите години на Феде-
рална република Германия, 
- предотвратяване на мо-
нополните структури и по 
този начин - даване на сила 
на малките структури, да 
се развиват. Но не считай-
те, че той е получил ова-
ции за това. Лудвиг Ерхард 
бе критикуван от всички 
тогавашни икономически 
съюзи за тези правила на 
конкуренция. Големите ис-
каха всички да продължат 
да завладяват територии. 
Това негово решение бе най-
определящото пътя ни за 
развитие. Да се наложат 
такива правила на конку-
ренция, че малките да мо-
гат да дишат и така да 
стимулират благосъстоя-
нието в Германия.

За ФРГ през 2010 всяко шесто евро е заем. Какво 
остава за България, която също трябва да 

превъзмогне икономически спад в размер на 5%

Начо ХалачеВ

Брандинг България,
мисия невъзможна
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РАЗВИТИЕТО НА ТуРИЗМА Е БЪДЕщЕТО
Г-н Сашо Топалов, кмет на община Елена:

- Г-н Топалов, 
Елена и Елен-
ският Бал-
кан са символ 
на девстве-
на природа и 

чист въздух. Какво пра-
вите за поддържането 
на този имидж и тази 
популярност?
- Еленският Балкан ста-
ва все по-привлекателен за 
наши и чуждестранни ту-
ристи. Затова работи и 
Местният съвет по тури-
зъм. Общината не пропуска 
възможността да утвърж-
дава вече изградения си 
имидж, чрез участие в еже-
годни туристически бор-
си: международното турис-
тическо изложение „Вакан-
ция” през месец февруари в 
София, борсата във Велико 
Търново, и др.
Не малка е ролята и на 
частните предприемачи за 
развитието на общината 
като туристическа дести-
нация. В момента са ка-
тегоризирани 78 обекта, с 

общ капацитет на леглова-
та база 1240 легла. В отго-
вор на нарасналото търсе-
не се повишава качеството 
на предлаганите услуги, ка-
тегорията на къщите за 
гости. В празнични дни, се 
оказва, че няма достатъчно 
легла за желаещите да по-
чиват в Еленския Балкан.
Историята и природата са 
дали толкова много на Еле-
на, че тя може да се мери 
и да бъде на нивото на из-
вестни културни и истори-
чески селища не само в Бъл-
гария, но и в Европа.
Към Елена се наблюдава за-
силен интерес и на чужди 
инвеститори към закупува-
не на имоти за изграждане 
на модерни туристически 
комплекси.
- Освен за туризъм – до-
бро място за живеене ли 
е Елена?
Икономиката в общината 
се оживи. Безработицата – 
за последните 2 години от 
22.6% спадна до около 8%.
С бързи темпове се разви-
ват предприятията: мле-
копреработващото Би Си 
Си Хандел ООД, месопрера-
ботвателното Еленските 
майстори ЕООД, заводът за 
ремаркета Ремел АД и Рем-
би АД, строителната фир-

ма Перун ООД.
В Европа вече са познати 
кисело мляко, кашкавал и 
сирене - „Елена”, вкусният 
еленски бут, екологично чис-
тият еленски мед. Добри 
резултати имат и двете 
държавни горски стопан-
ства.
Значителен дял в общинска-
та икономика днес имат 
малкият и средният бизнес. 
Най-бързо се развиват фир-
мите от дърводобива, хо-
телиерството и ресторан-
тьорството, търговията и 
услугите.
- Как приключвате годи-
ната?
- Обръщайки поглед назад, 
мога да отчета успешната 
реализация на няколко про-
екта, имаме сключени дого-
вори и тепърва ни предстои 
изпълнението на други.
Финализиран бе проект за 
изграждането, организаци-
ята и предоставянето на 
услугата „Напълно функцио-
ниращ хоспис” в гр. Елена за 
220 042 лв.
По ОП „Регионално разви-
тие” работихме съвместно 
за обмяната на опит и раз-
витието на туризма с ита-
лианската община - парт-
ньор Монтефалко.
По Програмата за разви-

тие на селските райони 
(ПРСР), ос Лидер, през 2011 
г. ще внесем за одобрение в 
МЗХ „Стратегия за местно 
развитие”. Надяваме се да 
получим капитал от 2 000 
000 лв., с които да оживим 
икономиката на общината 
и подпомогнем местните 
предприемачи. 
Непрекъснато се работи за 
подобряването на общин-
ската пътна мрежа и во-
доснабдяването с цел осигу-
ряване на достъп и условия 
за развитие на туризма във 
всички 124 населени места в 
общината.
- Какво още прави об-
щинската администра-
ция за гражданите на 
Елена?
През 2010 г. спечелихме про-
ект по ПРСР. Той стартира 
през 2011 г.  и е на стой-
ност 1 816 129 лв. за изграж-
дането и оборудването на 
11 детски площадки в об-
щината: град Елена и села-
та Константин, Беброво и 
Майско. По ПРСР предстои 
изпълнението и на инфра-
структурен проект за по-
добряване на условията за 
живот и достъпа на насе-
лението до услуги, на обща 
стойност 4 567 270 лв.
От 2011 г. ще започне и со-
циален проект „Подкрепа за 
достоен живот” за 178 445 
лв. Целта е да предостави 
грижа в семейна среда, за 
независим и достоен живот 
на лицата с увреждания и 
самотно живеещите хора.
От служителите в общин-
ска администрация съграж-
даните ни да очакват ком-
петентно и любезно об-

служване.
А аз, като кмет на община 
Елена, давам своята гаран-
ция, че въпреки кризата ще 
използваме всяка възмож-
ност да изграждаме пъти-
ща, водопроводи, канализа-
ции, да поддържаме града 
чист и зелен и посрещаме 
многобройните гости на 
Елена.

Elena Balkan is a part of the Balkan Mountains, attractive 
place for native and tourists from around the world. It 
is our future, is confident Mayor Sasho Topalov. At the 
accommodation list of Elena Municipality are 1240 beds & 
breakfast. However, it appears that in the holidays there are 
not enough lodgings, rationale for an increasing interest of 
investors to purchase properties. For the last 2 years, the 
unemployment by 22.6 percent declines to about 8%. Brand 
Elena known for the yogurt, the cheese and the yellow cheese, 
Elena delicious ham and Elena ecologically clean honey.

образование: 
висше икономическо - 
ВИИ „Карл Маркс“ София
Професионален опит: в мест-
ната власт в Елена, 1989-1990 
- секретар на ИК на ОНС. 
1999-2003 - общински съвет-
ник. Четвърти мандат кмет
Семейно положение: Женен, 
има син на 27 години.
Зодия: Близнаци
Хоби: лов
Девиз: „Няма невъзможни 
неща”

Визитка

уСпЕшНО пРИКЛюЧИхМЕ пОВЕЧЕТО ОТ ЗАДАЧИТЕ
Г-н Тодор Илиев, кмет на община Димово:

- Г-н кмете, инвести-
рате няколко мандата 
в инфраструктура, ос-
ветление, пътища – как-
ва е равносметката?
- Общината ни има 22 насе-
лени места. Разполагаме с 
220 хил. дка обработваема 
земя. Добрите природо-кли-
матични условия, както и 
фактът, че земеделието 
гарантира по-висока тру-
дова заетост, наложи да 
разпишем ясни правила за 
неговото развитие. Освен 
традиционните зърнено-
житни и фуражни култури, 
има възможности за разви-
тие и на маслодайните и 
етерично-маслените. Ана-
лизът за извършените раз-
ходи и средните добиви, за 
държавните субсидии на 
декар обработваема земя, 
осигуряването на средства 
за закупуване на селскосто-
панска техника и по-добри-
те пазарни условия показ-
ват добра рентабилност 
на отрасъла. Това доведе до 
високия процент на обра-
ботване на селскостопан-
ските площи – над 70-75 % 
за последните години.

За по-добрия инвестицио-
нен климат, който да про-
вокира интереса на ин-
веститорите, е важно 
състоянието на общинска-
та пътна инфраструкту-
ра. Днес над 70% от този 
проблем е решен, като 
за последните 2-3 години 
бяха отделени над 10 ми-
лиона лева. За довършване 
ремонтите на оставащи-
те общински пътища ще 
използваме средствата, 
предвидени в ОП „Развитие 
на селските райони”.
Всички населени места 
имат питейна вода, няма 
режимно подаване. Търсим 
средства за реконструк-
ция на вътрешната во-
допроводна мрежа, тя е в 
лошо състояние. Инвести-
раните за последните 2-3 
години почти 4 млн. лв. 
са твърде малко от общи-
те потребности за водния 
сектор.
Значително е снижен раз-
ходът за електроенергия в 
уличното осветление, изця-
ло реконструирано с енер-
госпестяващи осветител-
ни тела.
В сферата на образование-
то и социалните дейности  
извършеното е значител-
но. В училищата и детски-

те градини, с изключение 
на едно в с. Гара Орешец, 
са изпълнени енергоспес-
тяващи мероприятия, ре-
конструирани са отопли-
телните и осветителни 
инсталации.
Остава да се изгради още 
един дом за възрастни хора 
в отговор на потребности-
те на населението.
Здравната осигуреност на 
хората се гарантира от 
общопрактикуващите ле-
кари и работещия филиал 
за спешна помощ, от за-
етите в училищата и дет-
ските градини лекари и ме-
дицински сестри.
Димово е атрактивен за 

чуждестранни и български 
инвеститори в областта 
на фотоволтаичните пар-
кове. Първият от около 100 
дка е вече факт, а утвър-
дените за тази цел тере-
ни засега са 600 дка. Има 
заявени и още инвестици-
онни намерения в тази на-
сока и ние ще съдействаме 
активно.
- Доста труд положи-
хте за поддръжката 
на уникалната пещера 
„Козарника”, както и за 
всички забележително-
сти в общината. Димо-
во познато ли е вече на 
туристите?
- На 15.12.2010 г. под патро-
нажа на областния управи-
тел се проведе конференция 
на тема: „Културно-исто-
рическото наследство на 
Северозапада и възмож-
ностите за туризъм”. В 
центъра на дискусията 
бяха поставени, намира-
щите се в община Димово 
обекти - античният град 
„Рациария”, уникалната пе-

щера „Козарник”, тракий-
ското селище „Комбусти-
ка”, черквите от местно 
значение в с. Държаница 
и с. Орешец. Провеждани-
те през последните 10 го-
дини разкопки в пещерата 
„Козарник” и в археологиче-
ските обекти с българско и 
чуждестранно участие, ан-
гажирането на национални 
институции и Министер-
ството на културата сил-
но ни мотивират и дават 
вяра, че най-сетне многото 
наши опити ще получат 
практическо измерение. 
Всичко това, а и съсед-
ството на нашата община 
с гр. Белоградчик и пещера 
„Магура”, изграждането на 
Дунав мост 2, пътните и 
жп транспортни коридори 
са основа за сериозен наци-
онален и международен ту-
ризъм.
- Какви са приоритети-
те Ви за тази година?
- Ще започнем с чакащи-
те за решаване проблеми 
на околната среда, в част-
ност по-ефективна техно-
логия за сметосъбиране, В 
и К системата и нейната 
реконструкция, изграж-
дането на соларни парко-
ве и системи за производ-
ство на електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници, културно-ис-
торическото наследство, 
грижата за възпитанието 
на децата, проблемите на 
възрастните хора (дома-
шен социален патронаж, 
обществена трапезария, 
социален асистент и дома-
шен помощник).

Mayor of Dimovo, Mr. Todor Iliev has announced the unique 
attractions in the municipality - Cave Kozarnika and 
ancient city “Ratsiaria” (landmarks close to Belogradchik 
Municipality and Magura Cave). This is a real base for the 
development of tourism, says Mr. Iliev.  
Seventy five percent of the land is arable. Besides traditional 
crops that are growing here, there are opportunities for 
oil-bearing crops. The social activities are on the rise. The 
investment plans show a great interest towards renewable 
energy sources.
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ОСИГуРИхМЕ НАД 20 МЛН. ЛЕВА ОТ пРОЕКТИ
Инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица:

- Г-н Доцов, как се отра-
зи световната финансо-
ва криза на община Бер-
ковица?
Поради намалените бюдже-
ти на общините и ние огра-
ничихме разходите си. При 
минимум административни 
разходи, запазихме качест-
вото на публичните услуги 
за гражданите и нивото на 
социалната политика в об-
ластта на детските гради-
ни, образованието, работа-
та с възрастните хора.
Продължават усилията ни 
за привличане на средства 
от европейски и национални 
програми и проекти. Въпре-
ки кризата, ние подобрихме 
общинската инфраструк-
тура – водопроводи, улици, 
тротоари, улично осветле-
ние, чистота и др.
- Кои са проектите, спе-
челени или реализирани 

през изминалата година, 
с които се гордеете?
Имаме разработени и вне-
сени 25 проекта по опера-
тивните програми. До сега 
10 вече са одобрени, с по-
дписани договори за финан-
сиране. Така подсигурихме 
средства за инвестиции в 
инфраструктурата, соци-
алната и образователната 
сфера за над 20 млн. лeва.
Благодарение на приключи-
лия проект по ОП ”Регио-
нално развитие” (ОПРР) за 
1 000 000 лв., учениците от 
гимназия „Д-р Иван Панов” и 
I-во основно училище учат в 
европейски условия. Отлич-
на е материалната база и 
в останалите градски учи-
лища и детски градини, къ-
дето са реализирани енер-
гоефективни мероприятия 
и с отоплителна инстала-
ция на газ.
Осигурихме средства за 
пълната реконструкция 
на главните улици на Бер-
ковица - „Александровска” и 
„Николаевска” за над 3 млн. 
лева.
Завърши първият етап на 
интегрирания воден проект, 
по който изцяло обновихме 
кв. „Коцина бара” и част от 

кв. „Стара планина”.
Проектът за доизгражда-
не на канализация, рекон-
струкция на водопроводна-
та мрежа и изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води - е одобрен 
на първи етап, очакваме до 
края на 2011 г. да бъде вне-
сен за одобрение.
В изпълнение на програма-
та за развитие на туризма 
разработихме проект „Рим-
ска Берковица”, с който кан-
дидатстваме по ОПРР.
С целеви средства от МОСВ 
и МРРБ реализирахме про-
екти за канализация, водо-
провод и улици в кв. Ракови-
ца на стойност над 1 млн. 
лева.
Печелим дейности и в села-
та за реконструкция на во-
допроводната мрежа. След 
реализацията (Боровци, Ме-
здрея, Замфирово), подсигу-
рихме нови проекти - над 
12 млн. лева по Програма-
та за развитие на селските 
райони в трите най-големи 
села – Бързия, Замфирово, 
Боровци. Предстои провеж-
дане на процедури за избор 
на изпълнители.
- Запази ли се качество-

то на социалните услу-
ги?
Активната социална поли-
тика е приоритет на бер-
ковската администрация. 
Имаме 2 дома за деца, по-
мощно училище и 2 дома за 
възрастни. Отделно - над 
10 клуба на пенсионерите и 
5 клуба на хората с увреж-
дания.
Подкрепяме всички тях. 
Създаваме достъпна среда 
за хора с увреждания, реа-
лизираме проекти за соци-
ални асистенти, разширих-
ме дейността на домашния 
социален патронаж и ор-
ганизирахме обществена 
трапезария. За децата от 
домовете се полагат спе-
циални грижи за преструк-
турирането на социалните 
заведения и доближаването 
на грижата до тази в се-
мейна среда.
Ние бяхме едни от първите 
в страната, които внед-
рихме обслужване на прин-
ципа „едно гише” за хора с 
увреждания, за което спе-
челихме награда от МТСП 
за “Позитивно отношение 
към хората с увреждания”. 
С наше съдействие хората 

с увреждания от общината 
ще получат карти за пар-
киране, които важат във 
всички страни на ЕС. На-
шата община е водеща не 
само в областта, но и в 
страната по спечелени до-
норски проекти в социална-
та сфера.
Открихме Център за нас-
таняване от семеен тип – 
инвестирахме 700 000 лв. И 
създадохме добри условия за 
живот на 15 от децата на 
Дом ”Люба Тенева”.
Вече 7 години таксите в 
детските градини не са 
увеличавани, а за втора по-
редна година подкрепяме 
младите семейства с едно-
кратна помощ за всяко ро-
дено бебе.

During recent economical difficulties the Mayor of Berkovitsa 
Municipality, eng. Milcho Dotsov, supported by his municipal 
staff, preserved both the quality of the offered administrative 
services and the social policy. Berkovitsa Municipality as 
a leading Bulgarian administration in the field of social 
reform and good practices was awarded by Ministry of Labor 
and Social Policy with a special prize named ‘For a positive 
treatment of people with disabilities’. About 25 projects under 
the framework of different EU Programs have been developed 
and applied; 10 of them are currently implementing. In 2010, 
the total investment for infrastructure, social activities and 
education amounts to BGN 20 Million; 90 percent of them 
are provided by EU funds.

ОЧАКВАМ И пРЕЗ 2011 хОРАТА ДА пОДКРЕпЯТ 
ДЕйСТВИЯТА НИ

Г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана:

- Г-н кмете, как се от-
рази на общината на-
маляването на бюдже-
та?
- Монтана завърши една 
тежка година. Още в сре-
дата й средствата за 
местните бюджети бяха 
намалени със 100 млн. лв. 
Въпреки всичко, за Монта-
на това е и година на ус-
пешна работа заради из-
пълнените проекти.
- Кои проекти успяхте 
да реализирате и какви 
инвестиции привлякох-
те извън бюджета?
- По–големите проекти, 
изпълнени през 2010, са в 
областта на транспорт-
ната инфраструктура и 
екологията. Близо 1 млн. 
лв. са инвестирани в югоза-
падния вход на Монтана – 
панорамния път край язо-
вир Огоста. Проектът бе 
изпълнен по ОП „Регионал-
но развитие”, а съфинанси-
рането от Общината е в 
размер на 300 000 лв. Ин-
вестирали сме още 409 493 
лв. в най-стария квартал 
на града - Мала Кутлови-
ца. Това е вторият етап 
от доизграждането на ка-
нализационната система в 
квартала, заедно с преас-
фалтирането.
Монтана е градът, който 
вече отговаря на най-нови-
те екологични изисквания 
не само в България, а смея 
да твърдя и в Европейския 
съюз. Един от приорите-
тите му е зелената ико-

номика. След като вече 
имаме депо за битови от-
падъци и пречиствателна 
станция за отпадни води 
по необходимите стандар-
ти, започна изграждането 
на сепарираща инстала-
ция. Стойността й е 8 125 
000 лв. Досега са усвоени 1 
500 000 лв. Изпълнител на 
съоръжението е сдруже-
ние “ПТС – МУТ Монтана 
2010”.
По линия опазването на 
околната среда според про-
грамата за развитие на 
Монтана, трябва да бъ-
дат въведени енергоспес-
тяващи мерки във всички 
сгради общинска собстве-
ност, като приоритет са 
тези от образованието. 
През 2010 бе направено 
енергоефективно саниране 
на последното от учили-
щата - V СОУ, за 200 832 
лв. Единствената сграда, 
която предстои да бъде 
реновирана в образовател-
ната система, е Обедине-
ният детски комплекс в 
Монтана.
В сферата на спорта и ре-
монт на базата са отделе-
ни 60 500 лв. - шест пъти 
повече, отколкото имахме 
преди 10 години.
Един от най-големите про-
екти в културата е нови-
ят източно-православен 
християнски храм “Свети 
Дух” в Монтана. Реализира 
се почти изцяло с общин-
ски средства. Изграден е 
вече грубият строеж. Го-

дишната задача за най-го-
лямата черква в Североза-
падна България е 155 620 
лв.
Програмата за публично-
частните партньорства в 
Монтана е най-бързо раз-
виващата се. Тя е изцяло 
местна, финансира се пря-
ко от общинския бюджет и 
е обект на голям общест-
вен интерес. Нейната цел 
е благоустрояване и разви-
тие на градската среда.
От началото на година-
та до сега са финансира-
ни 76 микро-проекта за 120 
000 лв. С тези средства са 
осигурени строителни ма-
териали, пейки, дръвчета, 
храсти и други елементи 
от градската среда за по-
удобни и естетични мес-
та за общо ползване, а са-
мото изграждане е дело 
на хората, които канди-
датстват. Те сами офор-

мят пространството око-
ло блоковете и къщите си 
след одобрен проект от 
Общината. За три годи-
ни финансовите обеми на 
програмата са увеличени 
почти пет пъти, а канди-
датстващите са 10 пъти 
повече.
- Монтана е един моде-
рен град. Можем ли да 
кажем това и за населе-
ните места, влизащи в 
структурата на Общи-
ната?
- За хората е важно да 
имат удобен живот като 
благоустрояване и услуги, 
извършвани или насърчава-
ни от местната власт. В 
общината живеят около 62 
хиляди души. По-голямата 
част от населението е кон-
центрирана в града – бли-
зо 50 хиляди. Около 12 хиля-
ди души живеят в 23 села. 
Инвестициите за подобря-

ване на инфраструктура-
та в селата са 270 000 лв. 
Най-голяма част от тях 
са отново в транспортна-
та инфраструктура.
Достъпността до тези 
малки населени места е 
приоритет в управление-
то. Един изцяло преасфал-
тиран участък от пътя 
Славотин - Д.Рикса – Кли-
сурица, близо 4 км, струва 
118 000 лв. С останалите 
средства са направени ре-
монти на площади, сгради 
и улици по предложение на 
кметовете в селата.
- Едно от най-важните 
неща е хората да участ-
ват в управлението и да 
подкрепят действията 
на администрацията. Оч-
аквам и през тази година 
това да бъде така.

The city has priority in the 
green economy, says Mr. 
Zlatko Zhivkov, the May-
or of Montana Municipal-
ity. Energy saving was in-
troduced in all buildings, 
municipal property, ac-
cording to the Plan for De-
velopment of Montana. The 
United Children’s Complex 
is the only property in the 
educational system that 
has to be put under reno-
vation. One of the biggest 
projects - Eastern Ortho-
dox Christian Church of 
the Holy Spirit, is imple-
mented entirely with mu-
nicipal funds. 76 urban 
projects were funded under 
Public Private Partnership 
Program.
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ОпОЗНАй БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

ОБщИНАТА ВСЕ пО-ДОБРО МЯСТО ЗА жИВОТ
Г-н Иван аспарухов, кмет на община Мездра:

- Г-н кмете, кои големи 
проекти бяха реализи-
рани в общината и как-
ви са приоритетите ви 
за тази година?
- Двата най-големи про-
екта, които бяха реали-
зирани в Общината, са 
свързани с усвояване на 
средствата по ОП „Регио-
нално развитие” (ОПРР), а 
именно:
� Подкрепа за устойчи-
во и интегрирано местно 
развитие чрез реконструк-
ция на общински път в Об-
щина Мездра -  
Път VRC 1143 – /III-103/.
� Осигуряване на подхо-
дяща образователна ин-
фраструктура за основно-
то и средно образование и 
предучилищния процес на 
територията на Община 
Мездра.
Годината беше използвана 
пълноценно основно за под-
готовка на нови проекти 
по предстоящи за отваря-
не мерки на европейските 
фондове. Това са проекти-
те по ОПРР:
� туристическа инфра-
структура
� градска среда
� енергийна ефективност
� предотвратяване на по-
следствията от наводне-
нията 
както и:
� два проекта по ОП „Ад-
министративен капаци-
тет”.
Приключва и подготовка-
та на цялостния проект 
по ОП „Околна среда” за 
доизграждане на канали-
зационна мрежа и пречис-
твателна станция за от-

падни води.
Разработихме и приех-
ме цялостен комплект 
от документи за публич-
но частно партньорство 
(ПЧП) чрез концесиониране 
на обект „Многофункцио-
нална спортна зала – гр. 
Мездра”.
Всички тези подготвени 
проекти ще бъдат реа-
лизирани през 2011 г. при 
евентуално сключване на 
договори с управляващите 
органи на оперативните 
програми и намиране на 
партньори за осъществя-
ване на ПЧП.
Надяваме се, че ще запо-
чне изпълнение на два из-
ключително важни не само 
за общината, а и за целия 
регион инфраструктурни 
обекти, свързани с рекон-
струкцията на път II – 
16 – Ребърково – Елисейна 
– Своге – София и рекон-
струкцията на Е 79 с про-
карването на нов 4 лентов 
път в участъка Мездра – 
Ботевград.
- Какво направи общин-
ската администрация 
за създаване на опти-
мален режим при осъ-
ществяване на админи-
стративните услуги?
- Въпреки отражението 

на икономическата криза 
и актуализацията на бю-
джет 2010 в частта му – 
местни дейности, успях-
ме да съхраним обема от 
общинските услуги, които 
предоставяме на гражда-
ните. Най-важното е, че 
не понижихме качеството 
в Центъра за администра-
тивно обслужване.
- полагате ли мерки за 
справяне с последици-
те от икономическата 
криза?
- На фона на Световна-
та икономическа криза и 
нейното отражение върху 

цялостното развитие на 
страната, и в частност 
- на община Мездра, на-
шите усилия бяха съсре-
доточени, да не допуснем 
драстичен ръст на безра-
ботицата и рязко снижа-
ване на доходите на насе-
лението.
Радостно е, че през този 
период в производствена-
та база на „SEBN Бълга-
рия” бяха разкрити нови 
работни места и към мо-
мента там се трудят 840 
човека.
Беше пусната в експлоата-
ция новоизградената част-
на МВЕЦ „Калето”, а „Нови 
енергии” ООД получи сер-
тификат за инвеститор 
клас „А” за реализацията 
на две нови електрически 
централи на територия-
та на Община Мездра.
- Какво бихте пожелали 
на жителите на общи-
ната?
- На жителите на община-

та желая здраве, усилия-
та им да бъдат успешни и 
плодоносни за тях и тех-
ните семейства.
Уверявам ги, че със същия 
дух заедно няма да отстъ-
пим от поставената си 
цел – Община Мездра да се 
превръща във все по-добро 
място за живот, работа 
и отдих, за да съхраним и 
реализираме заедно деви-
за ни: „Мездра – наш дом, 
наше бъдеще!”

In 2010 Mezdra Municipality concentrates its efforts to prevent 
high growth of unemployment and sharp reduction in income, 
reveals Mayor Mr. Ivan Asparuhov. The manufacturing base 
“SEBN Bulgaria” is with 840 jobs currently.
The investment of the newly built hydro power plant “Kaleto” 
now are giving results. New Energy Ltd. is an investor class 
“A” - for the implementation of two new hydro power plants. 
It was a full year for preparation of European projects, 
important for the whole infrastructure of the region.

образование: Висше – сто-
панска академия “Д. Ценов”- 
Свищов, специалност “Упра-
вление на бизнеса”, магистър 
по икономика
Професионален опит: 
Дългогодишен ръководител в 
ПВИ “Христо Ботев”- Зверино,
“Вархим” ЕООД - Мездра и в 
представителството на ТБ 
“Балканбанк” - Мездра. Трети 
мандат кмет на Община Ме-
здра. Член на Управителния 
съвет на Националното сдру-
жение на общините в Републи-
ка България.
Зодия: Лъв
Семейно положение: Женен, 
има двама сина

Визитка

Когато Бог творил света решил 
Германея, днешната Сапарева 

баня, да я създаде от „ЖИВА ВОДА”. 
Като е рекъл гореща вода да топ-
ли полите на Рила планина, а вели-
чествените й върхове да украси с 
корона от седем капки от сълзите 
на слънцето. Съкровището „Жива 
вода” Бог поверил на преданния си 
слуга „ВЕЛИКАНА”.
Докоснете се до „живата вода” в 
съчетание с освежаваща разходка 
в Рила планина. Единствен на Бал-
каните „Гейзер-фонтан” с темпе-
ратура на водата 103°С, изригващ 
естествено с височина на водния 
стълб 18 м с пулсации на пет и 
десет секунди. Атракция е способ-
ността на горещата вода да свари 
яйце за 5 минути. Лечебната й сила 
има широк диапазон – лекува опор-
но-двигателен апарат, периферна и 
централна нервна система, кожни 
и гинекологични заболявания.
Атрактивни пешеходни маршрути 
до Седемте Рилски езера – „вход” 
към по-висши светове, безоточно 
езеро „Паничище”, резерват „Ска-
кавица”, водопад „Скакавица”, Еко-
пътека „Горица” до Седемте Овчар-
ченски водопада и Соколов поглед.
„Пръстен” от религиозни обекти и 
културно-историческо наследство.
Елате поне за ден! Настанете се 
в хотелите и къщи за гости в Са-
парева баня и Паничище. За повече 
информация: www.saparevabanya.bg

ЧЕТИРИ СЕЗОНА 
пО пЪТЯ НА 

жИВАТА ВОДА В 
САпАРЕВА БАНЯ

Банско e притегателен център 
през всички сезони. Местните 

жители и инвеститори превръщат 
общината в модерен и различен 
планински курорт. Европейската 
ски зона и новата хотелска база 
предлагат чудесни условия за раз-
витие на зимни спортове, летен, 
еко и балнеотуризъм, пешеходен, 
планински, конгресен и културен 
туризъм. Традиционната банска 
кухня е част от атракциите, 
привличащи туристи не само от 
страната, но и от чужбина. Заду-
шените гозби, домашно приготве-
ни колбаси и мезета като капама, 
чомлек, катино мезе, бански ста-
рец и др. изкушават туристите 
под музиката на фолклорните гру-
пи и състави, доближавайки ги до 
бита и традициите на местното 
население. Общината разполага с 
над 130 архитектурно-историче-
ски паметници на културата, от 
които 7 с национално значение.
Освен със зимния туризъм, общи-
ната започва да пленява и с лет-
ните възможности за практику-
ването му - планински маршрути, 
излети с каруци, риболов, ловен 
туризъм, скално катерене,офроуд 
сафари, крос роуд и обиколка с 
бъги, рафтинг, конна езда, тенис 
на корт, пейнтбол, горещи мине-
рални извори.

Магията на 
Банско
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„ФеНИКС ИНВеРС” ооД - лоВеч, еКолоГИчНо ПРоИЗВоДСТВо:

МАЛКИ пРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪжЕНИЯ-
РЕцИКЛИРАТ И пРЕЧИСТВАТ ОТпАДНИ БИТОВИ ВОДИ

“Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч про-
извежда малки пречиствателни съо-
ръжения за битови отпадни води чрез 
една съвременна инсталация по мето-
да на ротационното леене.

С малките пречиствателни съоръ-
жения могат да бъдат обслужвани от 
4 до 100 еквивалент жители. Приложи-
ми са за отделни домакинства, вил-
ни зони, малки хотели и ресторанти, 
за места, където няма изградена цен-
тралзирана канализационна мрежа. 
За извършване разграждането на био-
логичната маса се използват микро-
организми – смеска от ензими и бак-
терии.

принцип на действие Отпадните битови води се 
пречистват до 90-93% . Тези води 
могат да бъдат събрани в отделен 
резервоар и да се използват за по-
ливане на тревни площи или за са-
нитарни нужди.

Съоръженията се отварят на 
4-5 години, за да се провери има ли 
неразградена биологична маса и 
ако има такава се изгребва на мяс-
то и се използва като компост.

Ние търсим и чакаме нашите 
клиенти.

За контакти:
Феникс Инверс ООД

гр. Ловеч, бул. “Освобождение” 10
тел.: 068/601294; 068/603407

Факс: 068/603413
www.rezervoari.bg

www.fenixinvers.com

14 април - Изложба на 
знамена на Априлското 
въстание. Историче-
ски музей, 17:30 ч.
16 април - Историческа 
възстановка  „Закляти-
ето на Оборищенци”. с. 
Баня, 18:00 ч. - 16 - 17 април - VІІ На-
ционален фестивал  за млади изпъл-
нители на българска патриотична 
песен “РОДОЛЮБИЕ”- Панагюрище.
19 април - Факелно шествие на учи-
лищата в Панагюрище до пл. “20 
април”под мотото “Тук възкръсва 
България”. 
30 април - ”Забравени” Спектакъ-
лът на Нешка Робева. пл. „20 Ап-
рил”, 19:00 ч.
1 май 2011 - 9:00 ч. – Литийно 
шествие от Историческия музей  
до пл. ”20 Април” със СВЕТИНИТЕ 
НА ПАНАГЮРИЩЕ ОТ АПРИЛ 1876: 
Поибренския сребърен кръст, при-
дружавал Хвърковатата чета и 
свидетел на гибелта на Георги 
Бенковски; Главното въстаническо 
знаме на ІV Революционен окръг, 
ушито от Райна Княгиня”; Знаме-
то на Банската чета – Знаме № 
12, изработено от Иванчо Зографи-
на; 9:45 ч. – Ритуал по издигане на 
Националното знаме; 10.:00 ч. –За-
упокойна панихида за загиналите в 
Априлското въстание в църквата 
„Свето Въведение Богородично”. По 
традиция от 1876 година Панагюр-
ската църква без прекъсване до 
днес чете на панихидата имената 
на всички загинали във въстанието 
панагюрци;
11:00  ч. – Поклонение пред  Вечния 
огън на мемориал “Априлци”; 
11:30 ч. – Исторически спектакъл-
възстановка „Мъжество и само-
жертва”; 
20:30 ч. – Национален митинг–заря                                
2 май 2011 година
Всенародно поклонение–събор на 
местността Оборище 

Добри дошли в  
панагюрище!Община 

Ново село

Община Ново село се намира в 
Северозападна България. На се-

вер граничи с р. Дунав, която беле-
жи също границата с Румъния. В 
близост е до Сърбия. Благоприят-
ният климат и плодородната поч-
ва са сред факторите, които оп-
ределят общината като аграрен 
район с дългогодишни традиции 
в лозарството и зърнопроизвод-
ството. Общината е национал-
но известна със своето изключи-
телно и ароматно вино, което се 
приготвя от характерните за ра-
йона сортове „Ркацители”, „Кабар-
не”, „Мерло” и „Гъмза”. Интерес за 
всички туристи е възможността 
за посещение на местната изба 
и винената дегустация, която се 
предлага. Община Ново село пред-
ставлява атрактивна туристиче-
ска дестинация по отношение на 
винения туризъм и може да бъде 
конкурентна наравно с останали-
те лозаро-винарски райони в Бъл-
гария. Уникалността, което прави 
малката община различна е, че ос-
вен виното, мястото предлага из-
ключителна красота на дунавско-
то крайбрежие, в съчетание с една 
автентична атмосфера и чисто-
та. Това я превръща в притега-
телно място за посещение на мно-
го чуждестранни и местни гости 
и създава отлични условия за раз-
витие на еко, воден и селски ту-
ризъм. Усилията на общинската 
администрация са  насочени към 
доразвиване на икономиката и ту-
ризма в района.

Община Кула е разположена в 
най–северозападната част на 

България и е естествена връзка 
между Дунавската равнина и край-
ните западни склонове на Стара 
планина.
В центъра на град Кула се издигат 
руините на римския военен кас-
тел “Кастра Мартис, строен 3-6 
век като бастион на важния път 
София – Кула – Белград. Немската 
крепост е дала името на града. 
Унгарският пътешественик и ар-
хеолог Феликс Каниц пръв отъж-
дествява крепостта с името на 
града.

Днес Кула е един от малките гра-
дове в България (население 4000 
души) и изживява традиционните 
за такива селища проблеми. Но жи-
телите на града се приспособяват 
към новите пазарни механизми съ-
щевременно запазвайки традиции-
те, градени през вековете - свобо-
долюбие и твърд дух на местното 
население в традиционен поминък 
– земеделие и животновъдство, 
богат духовен живот и културни 
традиции на града.
Кула е със значителен потенциал 
за развитие на туризма – култур-
но-исторически, екологичен, ловен.
Наличието на няколко големи из-
куствени водни басейни и значи-
телен горски фонд обуславя добри 
условия за развитие на ловен и ри-
боловен спорт.

Кула – град с 
древна история

Заема 326 кв. км площ в североза-
падната част на България.

Природните дадености са изключи-
телно разнообразни: реките Боту-
ня, Въртешница и Рибиня, система 
от пещери, карстови извори, гор-
ски масиви и др. 
През 5000 - 4000 г. пр.н.е. тук се 
развиват две оригинални халко-
литни култури - култура Градеш-
ница и култура Криводол. Край с. 
Градешница е открита глинена 
плочка с писмени знаци - първата 
писменост в Европа. Каменен над-
пис свидетелства, че днешен Кри-
водол е разположен върху римския 
град Тафтиомозис. Съхранени са 
уникални исторически паметници 
- римска вила “Рустика” и античен 
мавзолей край с. Урвене, останки 
от римски крепости край селата 
Осен, Краводер, Галатин и др. В 
пещерите край с. Ботуня, уникал-
ни със своята разнообразност и 
съвършенство, има неизследвани 
обиталища на първобитния човек 
от 40 000 г. пр.н.е. Интересни ту-
ристически обекти са манастир 
“Йоан Предтеча” (Градешки мана-
стир), мемориален комплекс “Сеп-
темврийци” в местността “Томин 
мост”, Мътнишкият манастир...
Всичко това, съчетано с умерения 
климат,  чисти въздух и води, са 
солидна база за развитието на еко, 
ски, коло-, ловен, селски, пещерен, 
свещен и религиозен туризъм.

Община 
Криводол

1.Вход 2.преливник 3.Аератор 
4.преливник след пречистване 

5.Изход 6. утаечен слой на 
дъното на резервоара.
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МЛЕЧНИ пРОДуКТИ ОТ ИСТИНСКО 
пЛАНИНСКО МЛЯКО

„Родопея – Белев” е водещо 
предприятие в млекопре-
работвателния бранш не 
само в област Смолян, но 

и в страната. Дейността 
на дружеството старти-
ра на 1 март 2000 година, 
след закупуването на ма-
териалната база на бивша-
та „Сердика”. Дългогодиш-
ният опит на управителя 
и собственик на фирмата 
г-н Белев в млекопрерабо-
твателния бранш спомага 
за успеха и налагането на 
продуктите с марка „Родо-
пея”. В продължение на 5 го-
дини успоредно с производ-
ствената дейност текат 
ремонти, подменя се обо-
рудването и през 2006 годи-
на фабриката се превръща 

в наистина модерно пред-
приятие. Инвестирани са 
над 3 милиона лева. Произ-
водствената сграда отго-

варя на съвременните из-
исквания за производство 
на млечни продукти. В нея 
се намират лаборатория, 
цехове за кашкавал, сирене, 
масло, извара и за кисело 
мляко, заквасъчно отделе-
ние, топли и охладителни 
камери, хладилни камери за 
зреене и съхранение на го-
товата продукция. Райо-
нът е с добра инфраструк-
тура. 
В предприятието работят 
50 души. Фирмата е обо-

рудвана с модерен стол за 
персонала. Спазват се всич-
ки хигиенни изисквания при 
производство на млечни 
продукти. Има изградена 
централна измиваща сис-
тема (ЦИС) за технологич-
ното оборудване. Производ-
ството е сертифицирано 
по ISO 22000. Предприяти-
ето има две приемни линии 
- за фермерско мляко от 
първа категория и за сбор-
но мляко от Пловдивски, 
Кърджалийски и Смолян-
ски окръг. „Родопея – Белев” 
е в положителния списък 
за свободна търговия на 

страните членки на Евро-
пейския съюз и може да из-
нася всички млечни проду-
кти в Европа, произведени 
от фермерско мляко.

Продуктите с марката „Ро-
допея” са търсени и предпо-
читани. Капацитетът на 
предприятието е 80 т пре-
работка на мляко на ден 
– мощностите са натова-
рени в момента на 80 % - 
60 тона дневно. Производ-
ствената гама е съставена 
от около 20 асортимента. 
Произвеждат се три ос-
новни артикула – кисело 
мляко, сирене, кашкавал. 
Основните пазари на дру-
жеството са в Южна Бъл-

гария и Варна. Качеството 
на изделията се гарантира 
от екологично чистaта су-
ровина – планинско мляко. 

К и с е л о т о 
мляко заема 
н а й - г о л ям 
дял от обе-
ма на произ-
водството, 
следван от 
сиренето и 
кашкавала. 
Мениджър-
ският екип 
разработва 

нови продукти – пушени 
кашкавали, топени сирена, 
асортиментът ще се раз-
раства.
Киселото мляко няма добав-
ки, никакви консерванти, 
гарантира управителят. 
Оборудването на фабри-
ката е от последно поко-
ление машини българско и 
италианско производство. 
Симбиозата между качест-
во на суровината, високо-
технологично оборудване и 
добри специалисти гаран-
тира наистина качествен 
и полезен краен продукт. 
От голямо значение е и 
съхранението и спедиция-
та на продукта. „Родопея 
– Белев” разполага със спе-
циализиран автомобилен 
транспорт - от експедици-
ята до складовете на едро 

продуктите се доставят 
при температура от 2 до 
4 градуса, което гарантира 
запазване на вкусовите ка-
чества на изделията.

„Културата на българина като потребител се по-
виши, много хора разбраха, че евтино и качествено 
няма. Цената на нашите продукти е висока, за-
щото са от истинско мляко, без консерванти и без 
добавки. Не може да се направи 1 кг сирене от 3 ли-
тра мляко - и да е качествено – това означава, че 
има добавки. Все повече хора вече разбират това 
и обръщат внимание на здравето и начина си на 
живот” – споделя управителят г-н Белев.

Качествo от сърцето на Родопа планина

За контакти
4700 Смолян
ул. „Тракия” 20
тел./факс: 0301/64 519; 
тел.: 0301/645 24
rodopeia_belev@mail.bg
www.rodopeya-belev.com
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2010 БЕ ЕДНА РАБОТНА ГОДИНА, А 2011 щЕ Е ОщЕ 
пО–РАБОТНА

ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД:

Инж. Братоев, какъв е 
отчетът за 2010 г.?
- 2010 бе една работна го-
дина, а тази ще е още по–
работна година.
В момента се изгражда 13 
км метро. Три участъка 
са по ОП „Транспорт”: от 
Обеля до надлез Надежда; 
от надлез Надежда до Чер-
ни връх; Младост 1 - Мла-
дост 3 - Цариградско шосе, 
което е част от трасе-
то Младост – Летището. 
Трябва да пуснем послед-
ния участък в средата на 
2012 г., а през есента на 
2012 г. - втория диаметър 
от Обеля - надлез Надежда, 
Централна гара, пл. Света 
Неделя, НДК, Черни връх. 
Темповете са динамични. 
За нас 2011 г. е още по-на-
прегната. Трябва да са го-
тови основните конструк-
ции, както и монтажът 
на оборудването, довърши-
телните работи по метро-
станциите и по тунелите. 
2011 е година на строител-
ство и монтаж с по-голям 
обем работа от предходна-
та. За 2010 г. имаме 32% из-
пълнение от общата част 
на проекта (с 2009 г. общо 
са 49%). За 2011 г. се очак-
ва да бъде над 35%. За 2012 
г. се предвиждат предимно 
монтаж на оборудване и 
подготовка за експлоата-
ция, комплексни и други из-
питания – т.е. обемът ще 
бъде по-лек, но с по-сложни 
работи.
Кое беше най-голямото 
предизвикателство за 

вас през 2010 г.?
- Безспорно най-откроява-
що се е централната ме-
тростанция пред ЦУМ. 
Поради наличието на мно-
го археологически находки 
на няколко пъти, по иска-
не на Министерството на 
културата (паметниците 
на културата са изключи-
телна държавна собстве-
ност и се координират и 
управляват от съответно-
то министрество), с оглед 
запазване на археологията 
се наложи да се актуали-
зира проекта за метро-
станцията. В момента 
станцията пред ЦУМ се 
изгражда подземно. Перон-
ният участък е с изклю-
чително голямо напречно 
сечение - 256 м2. и се из-
гражда тунелно. В Бълга-
рия няма до сега тунел с 
такова сечение. Строител-
ството е тежко и поради 
слабите и наводнени поч-
ви. Второто голямо пре-
дизвикателство във връзка 
с тази станция е на база-
та на тези актуализции, 
по съвместно решение на 
Столична община и на Ми-
нистерство на културата 
се обособи т.нар. Проект 
за античен археологиче-
ски център „Сердика”. В 
момента вече е изготвен 
като проект, частично е 
започнало изпълнението, 
и е изпратен на Минис-
терство на културата. Да 
се обяви процедура по из-
пълнение – вече в частта, 
свързана с експониране и 

оформление на простран-
ствата. В тях трябва да 
се експонира откритата 
археология, трябва да се 
оформи вътрешното прос-
транство. Това е един ком-
плекс, който ще обединя-
ва съществуващия подлез, 
подлезите на Халите, пре-
зидентството и подлеза 
между ЦУМ и хотел „Ше-
ратон”. Общата подзем-
на площ ще е 19,5 дка. Там 
ще бъдат експонирани раз-
критите археологически 
находки от времето на 
Сердика, ще се изгради не-
обходимата инфраструк-
тура, за да стане музей 
на открито. Пътниците 
на метрото ще могат да 
преминават през древните 
главни римски улици – Де-
куманос Максимус и Кардо 
Максимус.
А как се финансира 
това мащабно строи-
телство?
- Такова строителство до 
сега в София не е имало. 
Първият радиус на метро-
то е дълъг 10 км и е стро-
ен 23 години, средногодиш-
но 400 м. Вторият радиус 
е дълъг 8 км. Започнахме го 

през 2005 г. и завършихме 
през 2009 г. т.е. за 4,5 го-
дини с годишен темп около 
1,8 км. В момента се стро-
ят 13 км с 13 станции, за 
3,5 - 4 години, което пра-
ви 3,5 км средногодишно. 
Т.е. 9 пъти по-голям темп, 
отколкото в началото. 
Всичко това е реалност 
и е възможно само пора-
ди целевото финансиране 
на проекта от фондовете. 
Нито Столична общината, 
нито държавата могат да 
заделят този огромен фи-
нансов ресурс, макар че 
метрото в София е най-
евтиното метро в Евро-
па на километър. Стараем 
се да взимаме максимално 
оптимални конструктив-
ни решения, само и само 
да е по–изгодно финансово. 
Целта е с парите, които 
имаме, да свършим повече 
работа. Благодарение на 
това, че проектът е вклю-
чен в ОП „Транспорт” се 
дава шанс София да получи 
още един метродиаметър 
и разширение на метро-

то. Досегашните 180 000 
пътника на ден ще ста-
нат 400 000 - около 38% от 
жителите на столицата 
ще бъдат потребители на 
метрото след 2012 г.. Съ-
ществуващият надземен 
транспорт по-скоро да 
стане довеждащ, целта е 
да се разтовари движение-
то в града. Предимствата 
от изграждането на този 
проект са много и разнос-
транни. Плюс е икономия 
на време от пътуване, от 
периферията на града до 
центъра се пътува 40 – 50 
минути, а с метрото - 10 
минути. След като разши-
рението стане факт – со-
фиянци ще икономисват 
средно над 130 000 часа 
дневно. Освен това тра-
фикът в града ще се нама-
ли с 25%, ще се намалят 
и вредните емисии с около 
70 000 т/годишно. Очаква 
се пътно-транспортните 
произшествия да се сни-
жат с 20%. Така, че този 
проект е изключително ва-
жен за града ни.

КРАйНО ВРЕМЕ Е СИНхРОНИЗАцИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ С ЕВРОпЕйСКИТЕ НОРМИ ДА СТАНЕ фАКТ

Инж. Георги Колчаков, управител на β-КОНСУЛТ 1:

Наредба № 2 трябва да се финализира според изискванията на инженерите от КИИП
- Инж. Колчаков, „Бе-
таконсулт 1” е проек-
тирала обекти като 
mall of Sofia, Sofia Outlet 
Center, mall Rousse, mall 
of plovdiv, Sofia Serdika 
Center, Галерия Варна и 
Стара Загора, както и 
ред други. Ваш е проек-
тът и за най-високата 
сграда в София – Европа 
Тауър със 185 м. Как се 
гарантира сигурността 
на сградите предвид се-
измичността в столи-
цата и страната през 
2010?

- Строителството се из-
вършва съобразно норма-
тивни документи, които 
третират техническите 
параметри и научната обо-
сновка на конкретните кон-
структивни решения. По 
отношение на земетръса в 
България е имало различни 
по строгост и по обхват 

норми. Първият Правилник 
за проектиране на сгради и 
инженерни съоръжения в зе-
метръсни зони в България 
е от 1947 год., но най–ва-
жните „Норми за проекти-
ране на сгради и съоръже-
ния в земетръсни райони” 
(НПССЗР)са от 1987 г. Те са 
изработени в следствие на 
земетресението в Стра-
жица. Сградите, изградени 
в съответствие с тях, из-
държат и ще издържат си-
лата на земетресенията в 
съответния регион. Норми-
те определят и риска от 
земетръс в различните час-
ти на страната. София и 
Пловдив, на пример,  са в ре-
гион с висок риск и сгради-
те са проектирани за въз-
действие от 9-та степен 
по скалата на Медведев-
Шпонхойер-Карник, която е 
12-степенна. Във Варна и в 
Бургас е рискът e определен 
на 7–ма степен. Земетресе-
нията, които наблюдавхме 
през 2010, бяха максимум до 
5-та степен. След влизане-
то ни в ЕС нашите норми 
започват да се хармонизи-
рат с тези на съюза, Евро-
код 8 се отнася до земетръ-
са. Той е приет в България 
и е в действие, но не може 
да бъде използван, т.к. не 
са одобрени националните 
приложения към него. Оч-
аква се да бъде напълно го-
тов и приет в средата на 
2011 г.
- Този факт затруднява 
ли работата ви?
- Да, защото напоследък за-
почнаха да се строят дос-

та високи сгради. Нашите 
норми са консервативни в 
това отношение, през 80-
те години, когато за изра-
ботени НПССЗР от 1987 г.,  
не са се строяли сгради с 
голямя височина. Дилемата 
е - как да защитиш проек-
та, който трябва да отго-
варя на българското законо-
дателство, чиито норми са 
консервативни и рестрик-
тивни пред инвеститори-
те. Те отпускат средства-
та и в по-голямата си част 
са чужденци, познаващи ев-
ропейското законодател-
ство. Проектантите ще са 
в това тежко положение, 
докато  в сила не влезнат 
Еврокодовете. Съществу-
ва още един проблем, през 
2007 г. излезна Наредба № 
2 за проектиране на сгради 
и съоръжения в земетръсни 
зони. Тя до голяма степен е 
съобразена с европейските 
норми, но не докрай. МРРБ 
е инициирало действия по 
нейната промяна поне за 
междинния период до хар-
монизиране на българските 
норми с тези на Европей-
ския съюз. Тя ще действа 
паралено с европейските 2 
години. Остава последната 
крачка до решаването на 
проблема. КИИП е напра-
вила предложение за изра-
ботването на окончателна 
редакция на Наредба № 2 и 
тя да започне да действа 
така, че ние инженерите да 
можем да работим спокой-
но – без да се притесняваме 
за това, дали ще нарушим 
българските норми и да за-

доволим интереса на инвес-
титорите.
- Като експерт и пред-
седател на Национална-
та секция Конструкции 
към КИИп, може ли да 
оборите битуващото 
мнение, че новото стро-
ителство е некачесве-
но? 
- В строителството, в кое-
то аз съм участвал твърдя, 
че то е качествено. Ижене-
рите са отговорни хора. И 
ние сме като лекарите, ко-
ито са положили хипокра-
товата клетва, отговор-
ността е голяма - от нас 
зависят човешки животи. 
Вярно е, че във всяко ста-
до има и по някоя черна 
овца, но това не е прави-
ло в никакъв случай. Стро-
ителството е качествено 
по отношение сигурността 
на сградите. По отношение 
вида на сградите и естети-
ката - това е вече друг въ-
прос, биха могли да бъдат 
задоволени по-високи изис-
квания.
- Как приключи за „Бе-
таконсулт 1” миналата 
година?
- Работата ни и обороти-
те значително намаляха. 
Зимата  и пролетта ще са 
тежки и не се надяваме на 
оживление в проектиране-
то на  нови сгради. Надява-
ме се да разширим нашата 
специализация. Ще започ-
нем да се занимаваме и с 
инфраструктурни проекти 
- съоръжения в пътища, съ-
оръжения във водния цикъл, 
пречиствателни станции, 

мостове, и др. Имаме опит 
в тази дейност, но досега 
тя оставше на заден план. 
Намеренията на МРРБ да 
изгради доста инфраструк-
турни обекти с европейски 
средства ни дава амбиция-
та, че ще успеем да наме-
рим достатъчно работа.

За контакти
Бетаконсулт 1
1000, София
Ул. „Раковски” 85
Тел. 02 983 27 92, 02 983 66 63
www.betaconst.com



Темата на нашата конфе-
ренция е „Европа гледа на 
изток”. И дълбоко симво-
лично е, и е закономерно, че 
ние я провеждаме в Бълга-
рия. Тук, на кръстопътя на 
цивилизациите, в страна, 
едновременно и европейска, 
и балканска, и славянска, 
ние ще говорим за Голяма-
та Европа, за страни, кои-
то от столетия участват 
в европейските процеси.
Днес не всички тези държа-
ви са членки на Европейския 
съюз, но от това те не 
престават да бъдат евро-
пейски. Тяхната историче-
ска съдба, тяхната култу-
ра, населяващите ги народи 
– всичко това принадлежи 
на Европа и без тях Европа 
би загубила част от своето 
богатство и многообразие.
Ето защо целият комплекс 
от въпроси, свързани с Ру-
сия, с Балканите, с Турция, 
със страните на постсъ-
ветското пространство 
– разбира се, са европей-
ска проблематика. Сами-
те страни не са съседи на 
Европа, а нейна неразделна 
част. Това искам да подчер-
тая от самото начало.
Преди двадесет години, ко-
гато бе сложен краят на 
конфронтацията между 
Изтока и Запада, възникна-
ха уникални условия за съз-
даване на Европа без разде-
лителни линии.
От този исторически шанс 
се възползваха европейски-
те политици - далеч не 
както би трябвало. И глав-
ната причина е тяхната 
погрешна оценка, че съби-
тията, довели до края на 
Студената война и до па-
дането на авторитарните 
и тоталитарните режими, 
са победа на Запада.
До какво доведе всичко 
това? Станала ли е Евро-
па днес по-силна, играе ли 
тя сега тази роля, която 
можеше да има двадесет 
години след исторически-
те събития, случили се  на 
границата на 80-те и 90-
те години? На тези въпро-
си трябва да се отговори 
честно, без да се приема 
желаното за действител-
но.
Сега общото в разсъждени-
ята на политици, учени, ко-
ментатори стана темата 
за намаляване на тежест-
та и ролята на Европа в 
световните дела. В Амери-

ка, в Азия, дори в самата 
Европа, говорят за настъп-
ването на „век на Азиатско 
– Тихоокеанския регион”, за 
това, че центърът на те-
жестта на световната 
икономика и след нея - на 
политиката, необратимо 
се премества от Европа - 
в тази стремително раз-
виваща се част на нашата 
планета.
Според мен, не можем пол-
зотворно да обсъждаме те-
матиката на нашата кон-
ференция, ако не претеглим 
и не оценим тезиса. Кое в 
този анализ е вярно, а кое 
прибързано? Колко необра-
тима е тази тенденция и 
колко далече би могла да 
стигне? И главното: какво 
да се прави, как сме длъж-
ни да действаме в такива 
условия?
Безусловно, ние сме свиде-
тели на огромни промени. 
Азиатският свят излиза 
на арената на световната 
икономика и политика с ог-
ромния си потенциал.
Мисля, че можем да говорим 
за многообразната (не само 
икономическа) конкуренция 
на големите световни реги-
они и на културно-истори-
ческите общности. Добре 
е, че тази конкуренция се 
формира. Ако тя е в грани-
ците на разумното, то не 
би се стигнало до сблъсък 
на цивилизации. Напротив, 
такова съперничество ще 
стане фактор за съхране-
нието на многообразието, 
за да не може глобализаци-
ята да премине като парен 
локомотив през цивилиза-
циите и културите. 
Може да не се съмняваме, 
че такива страни като Ки-
тай, Индия, Бразилия ще се 
стремят, тяхната поли-
тическа тежест все повече 
да отговаря на демограф-
ския им потенциал и ико-
номическа мощ. И с това 
ние, европейците, и Амери-
ка трябва да се съобразя-
ваме.
Но означава ли, че Европа 
сега е обречена на нама-
ляване на нейната роля? 
Длъжни ли сме ние да се 
примирим с това? Според 
мен, нашата история, на-
шата отговорност за све-
товните дела просто не ни 
позволяват да застанем на 
тази позиция.
Наистина, в продължение 
на векове Европа е била ли-

дер на световното разви-
те, генерирала политиче-
ските, технологичните и 
икономическите иновации 
и открития, усвоявани по-
късно от другите конти-
ненти и региони.
През ХХ век Европа е не 
само център на световно 
историческите събития, но 
и епицентър на огромните 
сътресения на две светов-
ни войни. Тя излезе от тези 
изпитания с твърдата ре-
шимост да предотврати 
тяхното повторение. И от 
това спечели целият свят.   
След края на Студената 
война възникна въпросът: 
как да се изгради една на-
истина обединена Европа. 
Пътят към създаването й 
бе предмет на дискусии и 
разгорещени спорове, мога 
да засвидетелствам: про-
цесът тогава не бе зами-
слен единствено като раз-
ширяване на Европейския 
съюз. Но през 90-те години 
водещите политици от за-
падноевропейските страни 
направиха избор в полза на 
разширяването на ЕС и на 
НАТО.
Не поставям знак на равен-
ство между  тези две ор-
ганизации и двата процеса. 
И не отричам постижени-
ята на Европейския съюз. 
Но далече не всичко тук 
бе внимателно претеглено 
и взето под внимание. И 
констатирам, че изграж-
дането на Европа само от 
Запада е било в ущърб на 
общоевропейския процес.
Възниква въпросът: свър-
зани ли са изборът, напра-
вен тогава, и настоящите 
тенденции за относително 
отслабване на ролята и те-
жестта на Европа на све-
товната арена? Според мен 
връзката е налице, въпреки 
че знам, с това заключение 
не всички са съгласни. Едва 
ли може да се спори, че ако 
искаме да предотвратим 
отново неблагоприятните 
тенденции, решавайки про-
блемите на ЕС, е необходи-
мо, в този момент да се 
върнем в общоевропейско-
то русло. Да се върнем към 
Голяма Европа.
Убеден съм, че в днешния 
глобален свят, ние сме длъж-
ни да преосмислим творче-
ски идеята за създаване на 
единно пространство от 
Ванкувър до Владивосток. 
Привърженик съм на идея-

та за трансконтинентал-
но партньорство на Аме-
рика, Европа и Русия. Тази 
общност ще позволи на 
всички нейни участници да 
запазят и засилят водещи-
те позиции на световната 
арена, уверено да създават 
диалога на цивилизациите, 
да отстояват своите цен-
ности и своята израстна-
ла от общите корени кул-
тура.
В моя статия, публикува-
на в International Herald 
Tribune, изложих, че предла-
ганата от мен транскон-
тинентална съобщност  
не трябва да се възприема 
като противовес на Юга, 
или на ислямския свят, или 
на Китай. И ако се съди по 
първата реакция, този под-
ход се посреща с разбиране. 
В същото време ми се зада-
де въпроса: с какво се отли-
чава това съобщество от 
идеята за общоевропейския 
дом? И някога ние разгова-
ряхме за необходимостта 
Русия и САЩ да участват 
в общоевропейския процес.
Идеята за общ европей-
ски дом предполага преди 
всичко решение за пробле-
мите на сигурността на 
нашия континент, преодо-
ляване на неговите конфли-
кти, прилагане на сътруд-
ничество. Ние преминахме 
част от пътя в тази по-
сока, но глобалният свят 
изисква поставянето на 
още по-амбициозни задачи. 
Имам предвид партньор-
ство с цел разработването 
на общи позиции по най-
актуалните проблеми на 
днешния ден.
Според мен, кои са пробле-
мите?
На първо място, в сферата 
на трансконтинентално-
то партньорство трябва 
да стои проблемът за си-
гурността и другите поли-
тически въпроси. Поддър-
жам идеята на Договора за 
европейска сигурност. Ми-
сля, че той трябва да съ-
държа конкретни механи-
зми за предотвратяване на 
конфликти.
В другата сфера на парт-
ньорството трябва да бъ-
дат екологичните пробле-
ми. Тук Русия, Европа и 

Америка са в състояние да 
изработят общи позиции.
Едно от най-важните на-
правления на съвместните 
усилия може да стане гло-
балният проблем, какъвто 
е борбата с корупцията.
Според мен трябва по-ак-
тивно да се търсят съв-
местни подходи на Европа, 
Америка и Русия по въпро-
сите, обсъждани в рамки-
те на Групата на Двадесе-
тте.
По този начин все още раз-
единените усилия могат да 
се поставят на единна ос-
нова, те трябва да бъдат 
осмислени, за да им се при-
даде по-голяма целенасоче-
ност. И ако за това способ-
стват предложенията на 
президента на Франция, за 
които неотдавна съобщиха 
медиите, готов съм да ги 
подкрепя, въпреки че тази 
идея е малко известна.

Бих искал да обознача кон-
цептуалните рамки, в кои-
то, според мен, трябва да 
се впише нашата дискусия. 
Тя ще обхваща въпроси из-
ключително актуални за 
съвременна Европа:
- как да се излекуват рани-
те, нанасени на Южноевро-
пейския регион и на целия 
наш континент от войни-
те на Балканите, как реги-
онът да се върне в руслото 
на сътрудничеството?
- как да се засили европей-
ският цивилизационен и по-
литически избор на Русия, 
какво са длъжни да напра-
вят за това нашите парт-
ньори и какво - самата Ру-
сия?
- как да се преодолее логика-
та на “сферите на влияние” 
и как да се встъпи в логи-
ката на общите интереси 
в отношенията със съседи-
те на Русия и ЕС - Украйна, 
Беларус, Молдова?
- по какъв път и с какви 
темпове ще се развиват 
отношенията на ЕС с Тур-
ция?

2011
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Михаил Сергеевич Горбачов, Форум за нова политика, София, 7-9 октомври, 2010:

ЕВРОпА ГЛЕДА НА ИЗТОК *

БЪЛГАРИЯ

Двадесет дни след откриването на форума, проведен минала-
та година в Шератон – Балкан, международните агенции съ-
общиха, че се подготвя голямо събитие, което ще ознамену-

ва 80-годишнината на първия и последен президент на СССР, роден на 2 
март 1931, защото: личности като майка Тереза, Алберт Айнщайн, лей-
ди Диана, Бийтълс, Роналд Рейгън, Маргарет Тачър, Далай Лама, Миха-
ил Горбачов и др. носят колективното усещане за необратими и важни 
промени, които светът признава и тачи. На 30 март 2011, в лондонска-
та зала „Роял Албърт Хол”, вечерната церемония започна с проекцията 
на тези личности върху огромен екран, наред с усмихнатия и щастлив 
юбиляр. Видео поздрав направиха Бил Клинтън, Боно и Стинг, а чрез лич-
но присъствие – настоящият президент на Израел Шимон Перес, експре-
миерът на Франция Мишел Рокар и бившият президент на Полша Лех 
Валенса. Водещите Кевин Спейси и Шарън Стоун отстъпиха подиума на 
групата „Скорпиънс”, които изпълниха емблематичната си творба „Вя-
търът на промените”.  
Акцията на благотворителното събитие, подкрепена от Боно, Хосе Каре-
рас, Хю Грант, Елизабет Хърли, да се съберат 5 милиона паунда за болни-
те от рак продължава. Междувременно, Горбачов обяви за учредената от 
него годишна награда, която се присъжда на личности, променили света. 
Нейни първи лауреати са: създателят на CNN Тед Търнър, основателят 
на интернет Тимъти Бърнърс-Лий и 25-годишният кенийски откривател 
Еванс Вадонго, изобретил ефективно енергийна соларна лампа. В този 
брой публикуваме със съкращение думите на Михаил Сергеевич Горбачов, 
адресирани за дискусия към Европа, такива, каквито той произ-
несе през ранната есен на 2010 от България.

* Литературният пре-
вод от руски език (как-
то и съкращенията) 
са на редакторите на 
вестник ЕВРОРЕГИОН
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БЪЛГАРИЯ

Съгласно Закона за ре-
гионално развитие „Общин-
ският план за развитие” е 
основният документ, оп-
ределящ стратегически-
те цели и приоритети 
на общинската полити-
ка. Общинският план за 
развитие (ОПР) обхваща се-
демгодишния планов период 
2007-2013 г., отговарящ на 
европейските изисквания в 
планирането на местното 
самоуправление и съвпада 
с времевата рамка на пла-
нирането на тези власти в 
страните членки на Евро-
пейския съюз.

Наблюдението на из-
пълнението на общинския 
план за развитие е задача 
на Общинския съвет и на 
Кмета на общината. Ва-
жен момент в осъществя-
ването на текущ контрол 
по изпълнението на целите 
и приоритетите на ОПР 
е процесът на оценяване. 
Оценките са структуро-
определящ елемент на из-
пълнението на програм-
ния продукт и ориентир 

за правилността на про-
вежданата местна поли-
тика на развитие. Наред с 
това оценяването на доку-
ментите за стратегическо 
планиране е нормативно-
установено задължение за 
кметовете на общините.

Съгласно чл.33 от Закона 
за регионалното развитие 
до края на четвъртата го-
дина от началото на пе-
риода на действие на ОПР 
следва да бъде изготвена 
междинна оценка на този 
план. Междинната оценка 
на изпълнението на ОПР се 
извършва, за да се осигури 
независима и актуална ин-
формация за постигнати-
те резултати от прилага-
нето на плана и трябва да 
включва:

• преглед на предходни 
оценки на публичните ин-
вестиции на територията 
на общината;

• оценка на изпълнение-
то на ОПР, в т.ч. оценка на 
първоначалните резултати 
от изпълнението; оценка 
на степента на постига-
не на съответните цели и 
на очертаната тенденция; 
оценка на ефективността 
и ефикасността на използ-
ваните ресурси;

• оценка на общите ус-
ловия за изпълнението на 
ОПР;

• оценка на промените 
в социално-икономическите 
тенденции и на промените 
в политиките за развитие 

на национално, регионално 
и местно ниво, вкл. по ико-
номически сектори;

• оценка на координаци-
ята на ОПР-действията, 
предприети от кмета на 
общината и общинска ад-
министрация при изпълне-
нието на ОПР в т.ч.: мер-
ките за наблюдение, оценка 
и контрол, както и създа-
дените механизми за съби-
ране на данни по заложе-
ните в ОПР индикатори; 
преглед на проблемите, 
възникнали в процеса на 
прилагане на ОПР през из-
теклия период (2007-2010 г.), 
както и мерките за прео-
доляване на тези проблеми; 
мерките за осигуряване на 
информация и публичност 
на действията по изпълне-
ние на ОПР; мерките за по-
стигане на необходимото 
съответствие на ОПР със 
секторните политики, пла-
нове и програми; мерките 
за прилагане на принципа 
на партньорство.

Отговорността за ор-
ганизирането и възлагане-
то на междинната оценка 
е на кмета на общината, 
съгласно разпоредбата на 
чл.36, ал.1 от Закона за ре-
гионалното развитие. Съ-
блюдавайки изискванията 
на чл.33 от Закона за ре-
гионалното развитие те 
трябваше да бъдат изгот-
вени до края на 2010 г. и да 
бъдат публично достъпни.

юридическа консултация 

Еврозоната и финансовата дисциплина на ЕС за 2011

2011 е ключова година за 
Европейския съюз и Бълга-
рия - поради процедурата 
за верификация в раздел въ-
трешни работи и правосъ-
дие, която пряко рефлек-
тира върху нашата поява 
в пространството на Шен-
ген. Еврозоната е с огро-
мни дългове и с нов член – 
Естония, държава, която 
се сдоби с шанса да въведе 
еврото в момент на кулми-
нация на дълговата криза. 
Това сякаш провокира ри-
торични въпроси за българ-
ските евроскептици и те, 
посрещнаха Новата година, 
питайки: необходима ли ни 
е еврозоната? Ала въпроси-
те им, наистина бяха ри-
торични, защото връщане 
назад няма и не може да 
има.    

Естония проведе смели ре-
форми и бе страната фа-
ворит на ЕС, когато по-
следното й се случи – да 
споделя риск (и с частните 
кредитори) за преструк-
турирането на дълговете, 
направени от държавите 
в беда. Но споделянето на 
риска е вид дисциплина, ко-
ято е необходима на всички 
модерни икономики.

На практика министрите 
на вътрешните работи на 
Франция и Германия  от-
ложиха дневния ред за вли-
зането на България през 
март в еврозоната, което 
Унгария, която сега предсе-
дателства Съюза, искаше 
това да се случи.

Унгария, с дясното прави-
телство на Виктор Орбан, 
търпи справедливи крити-
ки заради цензура, наложе-
на върху медиите и пълна 

национализация на частни-
те пенсионни фондове (про-
ведена частично и в Бълга-
рия), но вероятно ще има 
късмет да приключи прего-
ворите с Хърватия, която 
напредва с членството си 
в ЕС, подкрепяно напълно 
и от нас (защото е важна 
част от Западните Балка-
ни за всички правителства 
на еврозоната).

През 2011 еврозоната тряб-
ва да изплати 560 милиарда 
евро (повече от 44 милиарда 
в сравнение с 2010), което е 
нечувано в историята на 
общата валутна единица. 
Данните са от анализа на 
италианската групировка 
Уникредит банк, публикува-
ни във „Файненшъл таймс”. 
На Португалия се полагат 
20 милиарда евро, която ве-
роятно ще последва Гърция 
и Ирландия. Всички прави-
телства от еврозоната 
бяха критикувани от сво-
ите данъкоплатци, а най-
много - федералния канцлер 
на Германия – Ангела Мер-
кел. Прогнозирано бе, че 
тези правителства плани-
рат да направят заем, кой-
то ще бъде над 923 милиар-
да евро.

Поради горните ескалирали 
критики, европейските ли-
дери отложиха въпроса за 
увеличаване на размера на 
Спасителния фонд, който 
ще дойде пак на дневен ред 
през 2011. Двадесетте и се-
демте държави се разбра-
ха да създадат Европейски 
механизъм за стабилност, 
който ще действа пряко 
през 2013.

Сега от Будапеща се очак-
ва да наложи статута за 
Дунавския макрорегион (по-
добно на този от Балтий-

ския регион в ЕС), което за-
сяга пряко и България. По 
ирония на съдбата, през из-
теклата година властите 
и населението на Унгария 
преживяха трагедия по по-
речието на Дунав, когато 
през октомври цял приток 
на голямата река (с фло-
рата и фауната), бе уни-
щожен при производстве-
на катастрофа. Загинаха 
хора. Новината бе особено 
злокобна за предстоящото 
председателство на офици-
ална Будапеща и й донесе 
лош имидж.         

За официална София тряб-
ва да е ясно, че европейско-
то единство и национални-
те интереси ще бележат 
най-важните конструктив-
ни спорове през 2011 в Ев-
ропейския съюз. През из-
теклата година идеалите 
на ЕС бяха твърдо поддър-
жани от Европейския пар-
ламент (ЕП), чиито въж-
деления за наднационален 
суверенитет, не допада-
ха на Съвета (защитник 
на интересите на прави-
телствата на държавите, 
членове в Съюза). Въпреки 
това, във финансово-иконо-
мически план и поради без-
прецедентната световна 

финансова криза, за първи 
път в ЕС ще бъдат прила-
гани единни действия, и то 
– в сфери, които до този 
момент винаги са били пре-
имущество на национални-
те власти.

Европейската комисия (ЕК) 
предложи до средата на 
2011 да бъде проведен Ев-
ропейски семестър, който 
да отчете наблюдението 
върху държавните иконо-
мически и бюджетни поли-
тики, за да може те да бъ-
дат синхронизирани, преди 
приемането на национал-
ните бюджети през втора-
та половина на годината. 
ЕК предложи и засилване на 
ролята на Пакта за ста-
билност и макроиконически 
мониторинг за целия Съюз, 
за да бъдат откривани на-
време евентуалните дисба-
ланси. До средата на 2011 
ще бъде приет целият па-
кет от описаните мерки, а 
именно: специален режим за 
еврозоната при прилагане 
на по-строги мерки за дър-
жавите, които не спазват 
новите правила; финансови-
те санкции в тази посока.
Ако ни интересува бъдеще-
то на еврозоната и ние да 
сме част от нея, ще тряб-

ва да погледнем солидарно 
и дълбоко в себе си – ос-
вен постижения в доклада 
за вътрешна сигурност и 
правосъдие, трябва да има-
ме и заявените фискална 
стабилност и икономиче-
ски ръст. Нашите опти-
мистични прогнози от 3.6 
% за растеж в бюджета се 
разминават с тези на ЕК и 
МВФ, които са 2.6 %. Дано 
реалността да е някъде по 
средата – със задължител-
ните 3.0 %, и да не нара-
ства дефицитът. За много 
от предишните шенген-
ски отличници този баланс 
отдавна е нарушен, но на 
нас се пада честта - да не 
го нарушаваме, нещо като 
горчив урок, платен от нас, 
за сметка на другите. 
Има още поне три важни 
причини, които са „за” Бъл-
гария в еврозоната, освен 
основната – споделянето 
на риска (неговите добри 
и лоши неща спрямо дисци-
плината).
Еврозоната ще ни трябва: 
заради почтения бизнес, ко-
ито ще заема паричен ка-
питал в пъти по-малко от 
днешния интерес на тър-
говските банки (в пъти по-
малко, дори и при увеличени 
лихви на ЕЦБ).

Юлия лЮЦКаНоВа

ЗАпОВЯДАйТЕ ДА ОпИТАТЕ 
ЗДРАВОСЛОВНОТО 

ВЪЗДЕйСТВИЕ НА уРЕДИТЕ В 
ЗДРАВЕпРОДАВНИцА РЕЛАКС!

Очакваме ви всеки ден -
7 дни в седмицата от 9:00 – 18:00 ч.

предварително записване на 
тел.: 029813125, 029803084

“Ангел Кънчев” 10Б, вътрешна къща - 
първи етаж вдясно

САЛОНЪТ пРЕДЛАГА И:
АНТИцЕЛуЛИТНИ пРОцЕДуРИ - НАМАЛЯВАНЕ Нa пО-
ДКОжНИТЕ МАЗНИНИ И РЕДуцИРАНЕ НА ТЕГЛОТО
Нискочестотният колан се поставя върху корема, 
бедрата, гърдите или върху която и да е друга част 
от тялото, където имате излишни мазнини, целу-
лит, или пък се нуждаете от укрепване на мускули-
те. С нискочестотни импулси стимулира моторика-
та на стомашно-чревния тракт, тренира и укрепва 
мускулите, намалява подкожните мазнини, стяга 
кожата и  има мощен антицелулитен ефект.

Адвокат Емилия ИВАНОВА
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БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА
БЪЛГАРИЯ

Общини, други публични и корпоративни институции, хотели, 
туроператори,авиокомпании, ресторанти, дестинации, Спа центрове, 

развлекателни дейности, галерии, спортни центрове, както и собственици на 
места за настаняване, побързайте да запазите свои специални дни и профилни 

страници в първата 100-дневна конкретна програма на изложението

Първото интерактивно туристическо изложение БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА ще се проведе 
в края на месец април 2011 г., на територията на гр. Лийдс, графство Западен Йоркшир 
(Англия). Очакваният поток от британски посетители е 350 хил. души. Те ще дойдат на 

българската експозиция с цел планиране, резервация и покупка на ваканция в страната ни.

На щанда ще се предлагат: виртуална разходка из включените в базата данни хотели, 
вили, апартаменти и развлекателни заведения; прожекции на видео и фото материали; ще 
се раздават сувенири и рекламно-информационни брошури за България и ще се дегустират 

традиционни български продукти и вина.

На изложението ще 
бъдат презентира-
ни общини, и всич-
ко, което може да 
даде възможност за 
траен интерес към 
българския тури-
зъм. Партньорите 
на програмата, кои-
то са регистрирани 
в специално създаде-
ния за целта Интер-
нет портал www.
welcometobulgaria.
info имат различни 
опции за участие от 
възможност да съз-
дадат своя профил-
страница, включва-
ща информация на 
английски език, 8 
снимки, цени и пред-
лагани услуги, ин-
формираност за тях 
през линк, до органи-
зиране на ден на об-
щината – с фолк-
лора, традициите, 
обичаите и модер-
ните измерения на 
презентирания ре-
гион. Персоналните 
страници ще бъдат 
представени в рам-
ките на 7 дни, чрез 
директен контакт 
лице в лице, пред 
стотиците хиляди 
клиенти.

През този период 
екип на БЪЛГАРИЯ 
ВИ ОЧАКВА ще пре-
доставя пълна ин-
формация за парт-
ньорите на всички  
гости на изложени-
ето, които имат 
интерес към пъту-
ване, бизнес или по-
чивка в България. Ще 
се прожектират ви-
деоматериали, ще се 
раздават брошури и 
над 200 000  визит-
ки от интерактив-
ната база данни.

� В меню about us 
на официалния портал 
www.welcometobulgaria.
info е информацията 
относно предстоящите 
изложения, начините 
за контакт с предста-
вените предприятия в 
сферата на туризма и 
ангажиментите, които 
„БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА” 
поема към регистрира-
ните участници и чуж-
дестранните клиенти. 
При необходимост орга-
низаторът оказва без-
платно съдействие за 
преодоляване на „ези-
ковата бариера” при 
директния контакт 
между страните и без-
платна помощ за разре-
шаване на евентуални 
правни спорове и въпро-
си.

� В Business 
Registration Form учас-
тниците в изложени-
ето могат Директно 
да въвеждат детайли 
за обектите си по нас-
таняване със снимки и 
видео и да контролират 
своя профил чрез собст-
вен абонаментен ключ 
24 часа в денонощието, 
7 дни в седмицата.

� Порталът www.
welcometobulgaria.info 
предлага още информа-
ция за местен бизнес 
-развлекателни заведе-
ния, студия, салони за 
красота, спа и др. и 
фамилен хотелиерски 
бизнес - къщи, вили, 
малки семейни хотели, 
в меню Other Local 
Businesses.

� В меню home на Интернет портала, потребителят има възможност да търси 
желаните от него дестинации с помощта на интерактивна карта на България. 
Маркирайки избрания регион, той може чрез търсачката да въвежда допълнителни 
критерии и интереси за своето пътуване.
Търсачката дава възможност да се избира както типа на мястото за настанява-
не: хотел, апартамент, вила, къмпинг; така и предпочитаният вид туризъм: 
морски, планински, селски, спа, винен, културен, археологически, исто-
рически и т.н.
Като избере категория (например морски туризъм) потребителят може да посочи 
всички допълнителни екстри, които желае за своята почивка  – атракции, спа, 
голф, винена изба и др.
Системата за търсене позволява да се селектира и по дестинация – регион, 
община или област.

� В General 
Informations са публи-
кувани статии, свърза-
ни с визията и филосо-
фията на програмата 
„БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАК-
ВА”.

В допълнение в базата данни 
www.welcometobulgaria.info е включен списък с авио-
компании, които летят до и от българските летища с 
цел улесняване резервациите на полетите до България.

Програмата „БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА” ще продължи 93 
дни след края на Интерактивното изложение, през ко-
ито туристите от Обединеното Кралство ще имат 

безплатен достъп до профилите на участниците, лока-
лизирани в www.welcometobulgaria.info като интере-
сът към уеб-сайта ще се поддържа постоянно чрез бо-

нуси и награди.


