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Г -жо Георгиева, пред-
ставям си ролята на ва-
шето министерство като 
диригент в икономиката и 
бизнеса. от добрия дири-
гент идва хармоничното 
изпълнение на оркестъра –  
транспорт, инфраструкту-
ра, човешки фактор, обра-
зование, храни и услуги.
Ще съумеете ли да обе-
дините интересите в една 
обща платформа?

Като начало проучваме 
къде са общите ни допир-
ни точки, било то като нор-
мативна уредба, било то 
като активности и малко 
по малко нашето минис-
терство да се окаже като 
медиатор и център за от-
раслите, които имат отно-
шение към туризма. Точно 
по този начин, съвместно 
с всички, в чиито предмет 
на дейност са компоненти 
от туристическия продукт. 

Затова разчитаме не 
само на държавната ад-
министрация, но и на 
неправителствените ор-
ганизации – близо 190 в 
туризма и изключително 
много на общините. Те са 
тези, които от своя страна 
хоризонтално разпростра-
няват тази медиаторска 

функция. Това е изключи-
телно важно, за това, ту-
ристическият продукт да 
бъде уникален и оригина-
лен.

Именно регионалните 
продукти могат да бъдат 
такива. Това, което сме на-
чертали като първоначал-
на стратегия е България 
да има собствен образ 
пред света, да се разпоз-
нава като дестинация, а 
това е възможно да стане 
точно на база на разноо-
бразието на регионални-
те продукти.

Как виждате водещата 
роля на министерството 
когато говорим за изграж-
дането на сегменти в ту-
ристическия бранш?

Нашата цел е наисти-
на да наложим България 
като целогодишна турис-
тическа дестинация. Ако 
може в пъзела на турис-
тическото предлагане 
всеки един вид туризъм 
да намери своето мяс-
то. Смятам, че перспек-
тивата на страната ни, е 
да налага и други видове 
туризъм, освен познати-
те морски и зимен. Убе-
дена съм, че ще спечели 
образът на България като 
туристическа дестинация 
и ние като министерство 
подпомагаме различните 
форми за популяризиране 
на различни видове тури-
зъм. Подпомагаме кръгли 
маси, форуми, изложения 
или друга форма на дис-

кусия по тези теми. Също 
така разчитаме на турис-
тическото райониране, 
което ще даде цялата тази 
пъстрота от различни ту-
ристически продукти в 
отделните региони. Чисто 
законово, за създаване на 
туристическите райони, 
е изискване на закона за 
туризма. Най-естествено 
е България да се наложи 
като дестинация с различ-
ни видове туризъм, а от 
гледна точка на методи-
ческата подкрепа, минис-
терството дава тласък да 
се мисли за подготовката 
и реализирането на тези 
туристически продукти.

има ли перспектива за 
развитие на здравен ту-
ризъм? 

България има ниша, в 
която усилено трябва да 
се инвестира и това е ме-
дицинския и здравен ту-
ризъм, при това, според 
мен, България има добра 
база за това. Необходимо 
е, може би, по-точна зако-
нова аргументация да се 
развива този вид туризъм. 
Съчетан с останалите ви-
дове туризъм , България 
има огромен потенциал 
за бизнес в това отноше-
ние. пожелавам на учас-
тниците във втората На-

ционална Конференция 
по медицински и здравен 
туризъм успех! 

Как виждате сътрудни-
чеството с министерство 
на здравеопазването за 
изработване на наредби, 
за регламентиране на об-
щите процеси? 

Вече сме направили 
първите стъпки в една не 
много популярна Наред-
ба за водното спасяване, 
която е много актуална за 
наближаващия летен се-
зон. Осъвременяването 
на тази наредба е нашата 
първа съвместна дейност, 
ще дам и друг пример – 
в момента работим по 
Наредбата за сертифици-
рането на спа-услугите. 
Представители на Минис-
терството на здравеопаз-
ването участваха в нашата 
работна група и дадоха 
доста съществени бележ-
ки.Ще я предложим за об-
ществено обсъждане. Ние 
като министерство имаме 
амбицията да работим и с 
останалите министерства, 
в чиято сфера са наредби 
имащи отношение към 
туризма. И това са съвсем 
конкретни примери как 
министерствата се обе-
диняват и вървят в една 
посока.
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Николина ангелкова е  
завършила право в уНСС  
през 2003 г., а през 2010 г. 
програма за ръководни 
кадри „развитие на ли-
дерски умения“ в Harvard 
Business School, СаЩ. 

има няколко специа-
лизации у нас и в чужби-
на. Била е ген. директор 
на „Херчеса България“ 

еооД (2007-2009 г.) и управител на „Хелектор Бъл-
гария еооД“ (2009-2010 г.), член на уС на агенция 
„пътна инфраструктура“, зам.-министър на регио-
налното развитие, съветник по европейско регио-
нално сътрудничество на президента росен плев-
нелиев. през март м.г. е избрана за един от 214-те 
млади световни лидери от общността на младите 
световни лидери за 2014 г. в служебното правител-
ство на Георги Близнашки, тя е министър на транс-
порта. в сегашното правителство е назначена за 
министър на туризма.

АмБИЦИрАнА съм ДА ДокАжА нА турИстИческИя 
БрАнш, че моГАт ДА рАзчИтАт нА мен!

„В страната ни има добри възможности за 
здравен туризъм. отчитаме ръст на тези посе-
щения, като през 2013 г. 2 хиляди души са посе-
тили страната с тази цел, а за 2014 те са 28 хи-
ляди - каза николина Ангелкова на откриването 
на международното туристическо изложение 
„Holiday World“ в Прага. тя подчерта, че „изклю-
чителното биологично разнообразие нарежда 
страната ни на второ място в европа. През на-
шата територия минават международни ту-
ристически линии. само Летище софия е обслу-
жило общо около 3 милиона пътници, което е с 
10% повече в сравнение с 2013 година. – отбелязва 
министър Ангелкова.

според екипa на министерството, спадът на 
руски и украински туристи ще се компенсира със 
засилената рекламна кампания по паневропей-
ските телевизии, благодарение на която се оч-
аква по-голям интерес на туристи от Германия, 
Австрия и Франция.

Може ли България да 
развива здравен туризъМ?

миНиСТриТе

Страницата изготвиха Мирослава Мицова и Виктор Георгиев, студенти в Софийски университет, специалност „Връзки с обществеността“

Д-р петър мос- 
ков е български 
лекар и политик 
от партия ДСБ, 
настоящ минис-
тър на здраве-
опазването и е 
н а й - одоб ря в а -
ният министър в 
правителството 
на Бойко Борисов. Той завършва медицински уни-
верситет – София, специалност анестезиология и 
интензивно лечение. Специализира във франция, 
великобритания, испания и СаЩ.

Член е на инициативния форум за създаване на 
нова дясна партия през 2004 г. и учредител на ДСБ.

БюДжетът нА зДрАВното мИнИстерстВо И 
нА нзок зА 2015 нямА ДА е По-нИсък

В момента остойностяването в болниците 
е свързано с количествени показатели – колко 
пациенти са преминали през болницата или кли-
никата. това вкарва лекарите в безумната спи-
рала не да ви лекуват, а да ви отчитат.

според министър москов моделът на диаг-
ностично свързаните групи, който би могъл да 
замени този на клиничните пътeки, е разумен 
подход, но не и панацея. По думите му бюдже-
тът на здравното министерство и на нзок за 
2015 няма да е по-нисък в сравнение с този след 
актуализациите. обсъжда се идея за въвеждане 
на схема за определяне на нивата на спешност 
на пациентите, като целта е да бъде постиг-
нато по-ефективно разпределение между от-
деленията и доболничната помощ. заплатите 
на спешните медици също ще бъдат повишени –  
очаква се догодина те да са на нивото на лекари-
те от доболничната помощ.

социалнозначимите заболявания, от които 
живеем по-малко, както и масовите заболя-
вания, ще бъдат предмет на основния здравен 
пакет на нзок. това заяви министърът на здра-
веопазването д-р Петър москов по време на 
първото заседание на консултативния орган 
Партньорство за здраве, предаде БГнес.



4 резюмеТа
 мария Иванова, директор на дирекция  
„туристическа политика”, министерство на туризма:

ДЪрЖавНаТа полиТиКа за развиТиеТо На Туризма
Завършила СУ “Св. Св. Климент Охридски” – София, Юридически факултет, специалност Право; 

специализация Правораздаване; образователно-квалификационна степен Магистър; Преминала е 
редица обучения и специализации по подготовка, управление и мониторинг на  проекти финанси-
рани от ЕС. Основен участник в създаването и прилагането на нормативната уредба, регулира-
ща сектора както и в стратегическото и оперативно планиране на     туристическото развитие. 
От 01.12.2009 г. до настоящият момент директор на дирекция „Туристическа политика”.

Практиката на успелите, конкурентноспособни и ефективно развиващи се туристически 
държави показва, че когато даден отрасъл се развива като приоритетен, следва да му се 
даде необходимата власт да управлява финансови ресурси и необходимия имидж и сериозни 
функции да координира националната, регионалната и местната политика на туризма.

Дирекция "Туристическа политика" разработва политиката в областта на туризма, като: 
• стратегия за развитие на туризма и краткосрочни концепции и програми; • координира с други 
ведомства утвърждаването на нормативи за изграждането на специализирана туристическа ин-
фраструктура; • координира дейността по интеграцията на туризма с други отрасли на национал-
ната икономика. • Осигурява координацията с националните браншови, продуктови, регионални и 
местни туристически сдружения и с туристическите райони.

оп „ТуризЪм” София - уСпешеН парТНьор
за развиТие На ТуриСТиЧеСКия БизНеС

Завършил Френски лицей "Пиер и Мари Кюри" в Алжир, специалност "Социални и 
икономически науки". Дипломирал в Икономическия университет - Варна - магистър по 
"Икономика и организация на международния туризъм". Преминал е обучения и специа-
лизации по туристически маркетинг и мениджмънт, подготовка на стратегии за раз-
витие и формиране на политики в сферата на туризма в САЩ, Дания и Япония. Владее 
френски и английски език.

От 2007 г. до 2013 г. заместник-министър на икономиката и туризма. 
0т 2014 г. директор на ОП „Туризъм”, Столична община

Знаете ли, че ОП „Туризъм” е Ваш партньор в 
туристически бизнес?

• Съдейства на държавните органи при провеждането 
на политиката в туризма и извършването на контрол вър-
ху качеството на туристическия продукт на територията 
на общината;

• Организира и извършва рекламата на град София 
като туристическа дестинация, както и съдейства за ре-
кламата на туристическия продукт на Общината;

• Представя у нас и в чужбина град София като турис-
тическа дестинация, както и съдейства за презентиране 
на туристическия продукт на Общината;

Иво маринов, директор на оП „туризъм“, столична община

• Чрез създаване на туристически информационни 
центрове или бюра, подпомага туристическото обслуж-
ване на гражданите и гостите на Столицата;

• Съдейства за поддържането и опазването на при-
родните и културно-исторически обекти на територията 
на Столична община.

Професионалистите от туристическия бранш мо-
гат да направят деловодна справка за процедурата по 
категоризация до дата, предложения и препоръки.

В сайта интерес представляват рубриките „тури-
зъм в цифри”, добри практики и календар на събитията 
в София.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. 
и е втората професионална организация на лекарите в света, след ан-
глийската. Задачата на организацията в началото била да защитава 
интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. 
Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във 
важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната.

Днес, Българският лекарски съюз продължава да отстоява интере-
сите на съсловието, които са интереси и на цялото общество - безпо-
кои се от липсата на ясна стратегия за развитието на здравеопазване-
то в България, както и от големия брой български лекари, избрали да 
продължат професионалната си реализация в чужбина.

Чрез добрите си контакти, изградени с международните организа-
ции, БЛС изучава и чуждестранния опит в областта на управлението 
на здравеопазването.
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Гл. ас. д-р евелина Христова, нБу 

СТраТеГиЧеСКо плаНираНе На КомуНиКацииТе  
в меДициНСКия и зДравНия ТуризЪм

резюмеТа

Гл. ас. д-р Евелина Христова 
е преподавател в Нов български 
университет. Тя има докторска 
степен в областта на политоло-
гията с тема „Вътрешноорганиза-
ционни комуникации в България 
и политика на ЕС”. Магистър е по 
Маркетинг, реклама и ПР и бака-
лавър по Масови комуникации. 

Д-р Христова е член на Европейската асоциация за 
ПР образование и научни изследвания (EUPRERA) и на 
Българското дружество за връзки с обществеността. Ра-
ботила е в сферата на обществените комуникации за раз-
лични клиенти от 2002 г. насам. Има стаж, доброволчески 

и трудов опит в Програмата за развитие на ООН (UNDP), 
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 
(OSCE), AMI Communications Edelman Affiliated България, 
неправителствени организации и комуникационни аген-
ции, била е съветник на министъра на образованието, 
младежта и науката по комуникационна политика и ре-
форма на висшето образование.

Автор на проекти „Ученически практики” и „Студентски 
практики”. Евелина Христова е била българският предста-
вител в Steering Committee for Higher Education and Research 
(CDESR) в Съвета на Европа в периода 2010- 2013 г. Участ-
вала е в разработването на стратегически документи в об-
ластта на науката и висшето образование. Автор е на книга-
та „Комуникикациите и организацията в 21. век.”

аКаДемиЧНоТо оБуЧеНие по ТруДова меДициНа и 
раБоТоСпоСоБНоСТ - вЪзмоЖНоСТи за БизНеСа при  
оСиГуряваНе На зДраве и БезопаСНоСТ при раБоТа 

Проф. Д-р невена Цачева, д.м.н, р-тел катедра „трудова медицина”
Факултет по обществено здраве, му софия, e-mail:  ntzacheva@yahoo.com

ДеСТиНации за БалНеолоЖКи ТуризЪм в БЪлГария
Гл. ас. д-р Теодора Ризова е от 

Катедра „Бизнес администрация” на 
НБУ, направление Туризъм. Води ауди-
торните курсове по Регионално раз-
витие и туризъм, Функциониране и 
развитие на  туристически комплекси, 
Туристически продукт и чуждестранни-
ят клиент и др.

Почетен лектор на Синия клъстер 
на ООН за опазване на водните ресурси на планетата 
и член на Международния мениджърски клуб. Има публи-
кации в български и международни издания по проблеми-
те на управлението на минералните водни ресурси за 
целите на здравния туризъм.

Носител на „Златен приз“ за 2012 г. за висок профе-
сионализъм при обучение на кадрите за туризма при 
Министерство на икономиката, енергетиката и тури-
зма на Експо Вакация – 2013 г.

Представени са дестинациите за здравен туризъм в 
България, с основните им минерални водни лечебни ре-
сурси и тяхното приложение за профилактика и лечение 
на различни видове заболявания. Очертана е и ролята 
на развитието на здравния туризъм и новите му модерни 
форми като уелнес и СПА за създаване на по-ефективен 
туристически продукт ,предлагащ се на световните турис-
тически пазари. Ключови думи: здравен туризъм, мине-
рални водни ресурси, дестинации за балнеолечение.

Академичното обучение по 
трудова медицина и работоспо-
собност има за цел създаване 
на практически подготвени ви-
сококвалифицирани специа-
листи, със съвременна визия 
за опазване и промоция на 
здравето на работната сила в 
синхрон с европейските крите-

рии на висшето академично образование и европейските 

директиви за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд.

Учебната план-програма за образователно-квалифи-
кационна степен „магистър” по специалността „Трудова 
медицина и работоспособност” надгражда едноименната 
бакалавърската степен, както и разширява познанията на 
завършилите бакалаври и/или магистри по „Обществено 
здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравни-
те грижи” и много други като включва знания и умения с 
интегрален характер за широк кръг от медици, инженери, 
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Доц. д-р Йордан Йорданов – Лесотехнически университет
преДпоСТавКиТе в развиТиеТо На БалНео, 
Спа и уелНеС Туризма в НашаТа СТраНа

нели Вълева, н-к отдел „Лечебни заведения и Дуз”- община Варна

вЪзмоЖНоСТи за развиТие На зДравНия 
ТуризЪм в реГиоН варНа

Това е опит за провокиране на обществен дебат или 
представяне на експертни идеи за: 

- Определяне в новата европазарна среда до 2020 г. на 
стъпките по пътя към една нова организация и управление 
на национално, регионално и местно ниво на балнеологич-
ния (за хронично болни) и СПА медикъл (за клинично здра-
ви) туризъм като най-перспективните сектори за целогоди-
шен туризъм в страната.

- Моделът за туризъм, базиран само на сезонните факто-
ри и условия, създадени като материална база и традиции 
на морето и в планината, за масов-ваканционен туризъм 
съответно през лятото и зимата, изчерпа отдавна своя по-
тенциал.

- Вложеният нацианален финансов и интелектуален ка-
питал в масовия туризъм не създава очакваната принаде-
на стойност в зимните ни курорти от април до ноември, а в 
морските ни курорти от септември до юни. Тези преоблада-
ващо „бакалски” акценти в развитието на българския тури-
зъм през годините, основно свързани с тясно корпоративни, 
конюнктурни интереси за сметка на унищожението на бъл-

гарската природа или базиран само 
на преекспонираните ни природните 
дадености и културни традиции, сами 
по себе си не могат да се осребрят. 

- Новите пазарни тенденции изис-
кват ново отношение към Икономика-
та на здравето, „зелената индустрия” и „зеления туризъм”, 
които все повече са научно-приложната база за развитие 
на формите на алтернативния целогодишен специализиран 
туризъм, с акценти върху превантивната и рехабилитацион-
на медицина. 

- Нужно е провеждане на нови политики в интерес на 
местните общности, базирани на резултатите от развитието 
на „индустриите на знанието и на свободното време”, об-
вързани с нови критерии за качество на обслужването и ин-
тердисциплинарната подготовка на кадрите. Така може да 
се създадат условия за пазарен пробив и трайно пазарно 
присъствие на най-конкурентните ни видове здавен тури-
зъм - балнеологичния и СПА медицински профил на турис-
тическо обслужване.

Здравният туризъм се свързва с откриване на лечеб-
ните лековити  свойства на минералната вода преди хи-
ляди години и бележи началото си през XIX в. под вли-
яние на фактори като увеличаващата се средна класа 
и развитието на организирания масов жп. транспорт. С 
предлагането на все по-разнообразни медицински услуги 
се стига и до увеличаване на чакането за лечение. Ли-
берализирането на пазара на здравни грижи и услуги го 
прави все по-конкурентноспособен, което насърчава ди-
алога и партньорствата между правителствата на много 
държави, частните застрахователни дружества и достав-
чиците на здравни услуги. Районът на Северното Черно-
морие съчетава възможностите на морския климат и топ-

лата минерална вода, като предлага 
над 100 различни по вид медицински 
и козметични услуги: калолечение, 
рефлексотерапия, лазерна и арома-
терапия, солариум, сауна, фитнес 
и др. Има доста фактори, стимули-
ращи развитието на здравния тури-
зъм, както и влияещи при избора на 
дестинация. Варна е дестинация за 
здравен туризъм векове наред, а в 

съвременния свят, с комплекси като Св. св. Константин и 
Елена, Слънчев ден, Златни пясъци, Ривиера се нарежда 
на едно от челните места при избор на дестинация.

инж. Цонка Христова – ДИк-меДтеХ еооД
Нови ТеХНолоГии На леЧеНие С 
ТеКар Терапия, оБоруДваНе На 
реХаБилиТациоННи цеНТрове

Нов метод за лечение с Текар терапия, при който се прилага ток с висока честота – 
460 и 540 KHz, която прониква в тъканите почти без разсейване и генерира затопляне 
в дълбочина.

Немски апарати за лечение и обезболяване на фирма ZIMMER Германия.



7
Проф. Ивайло търнев, д.н, нБу:

КлимаТоТерапия и меДициНСКи ТуризЪм
Проф. Ивайло Търнев е специалист 

по нервни болести. Той завършва Ме-
дицинския университет – София през 
1987 г. Следват множество специали-
зации в страната и чужбина. От 1988 г. 
до 1991 г. е аспирант по неврология 
към НИНПН, Медицинска академия 
– София. През 1992 г. приключва спе-
циализацията си по неврология, Кате-
дра по неврология, МУ – София, а през 
2001 г. – специализацията по медицин-
ска генетика в Катедрата по медицин-
ска генетика, МУ – София. През 2000 г. 
специализира миология в института по 
миология „Бабински“, Париж, Франция. 
През 2004 г. специализира неврогене-
тика в университета в Оксфорд. През 
2008 г. получава лиценз за високоспе-

България раз-
полага с безценни 
природни условия за 

развитие на туризма в резултат от своето 
географско положение, климат и природ-
ни ресурси. Минералните води в България 
са ценен природен ресурс, който има съ-
ществено значение за развитието на СПА 
туризма. Те са основен природен фактор 

Опазването и рационалното използ-
ване на природния капитал има особено 
значение за нашата страна – съхранената 
природа на България e предпостaвка  за 
осигуряване на благоприятна и здраво-
словна жизнена среда, както и за развитие-
то на перспективни екологични производ-
ства – устойчиви форми на туризъм (еко, 
балнео, спа), биологично земеделие и др.

румяна Братованова – държавен експерт в мосВ:

миНералНиТе воДи – изКлюЧиТелНа 
ДЪрЖавНа СоБСТвеНоСТ в БЪлГария

за развитието на такива известни SPA 
дестинации в България като Хисаря, Ве-
линград, Банкя, Вършец, Нареченски бани 
и много други. България разполага с 102 
находища на минерална вода – изключи-
телна държавна собственост, които в съ-
четание с прекрасната природа са важен 
фактор за икономическото развитие на 
страната.

циализирана дейност „Клинична нев-
ропсихология”.

Професор Търнев придобива на-
учна степен „доктор на медицинските 
науки“ през 2001 г. Към момента той e 
Ръководител на Департамента по ког-
нитивна наука и психология, НБУ, на-
чалник на Клиника по нервни болести, 
УМБАЛ „Александровска”, професор в 
Катедрата по неврология, МУ-София и 
в Катедрата по когнитивна наука и пси-
хология, НБУ. 

От 1998 г. досега проф. Търнев по-
лучава над 15 професионални награди, 
сред които: първа награда на Нацио-
налния конгрес на Българското друже-
ство по детска неврология, психиатрия 
и психология на развитието (2012 г.); 

наградата „Най-
добър ментор на 
ромски студенти“ 
на фондация „От-
ворено общество“ 
(2012 г.); първа 
награда на Българското дружество по 
неврология (2013 г.). През 2014 г. е от-
личен с приза „Най-добрият човек" на 
Алианса на хората с редки болести в 
България.

Професор Търнев участва в над 40 
научноизледователски проекта и в по-
вече от 30 социални проекта. В голяма 
част от научноизследователските про-
екти той е водещ изследовател. Проф. 
Ивайло Търнев има над 400 публи-
кации, 82 от които са научни статии в 

Екатерина Михайлова завърш-
ва право в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ през 1978 
г. От 1980 г. е адвокат в Адвокатски 
колектив гр. Пазарджик. В периода 
1991 – 2013 г. е депутат в ХХХVІ, 
ХХХVІІ, ХХХVІІІ, ХХХІХ, XL и XLІ На-
родно събрание на Република Бъл-
гария. Заместник-председател е на 
40-то и 41-то Народно събрание. 

Член на постоянните парламентарни комисии по правни 
въпроси, правата на гражданите и вероизповеданията. 
Член на всички парламентарни комисии по промяна на 
Конституцията.

Чете лекции по теория и практика на парламентариз-
ма и политически модели на упправление, история на 
българската държава и право, нормотворчество, обща 
теория на държавата и др. в Нов български университет и 
в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

През 2007 г. е обявена за почетен професор на НБУ.
От 2013 г. е щатен преподавател в департамент „Пра-

во” на НБУ.
Доктор по политология от 2014 г.
С Указ № 112 от 17.06.2013 г. е определена за член на 

Комисията по помилванията към Президента на републи-
ката.

Има множество публикации и интервюта в печатни и 
електронни медии на тема конституция, държавни инсти-
туции и др. Автор е на монографии, студии и статии от 
областта на конституционното право, парламентаризма, 
история на правото, демокрацията.

Участвала е в множество международни семинари и 
конференции в областта на: устройство и взаимодейст-
вие на държавните институции; функциониране на пар-
ламентите, парламентарните процедури и етичните пра-
вила за депутатите; функциониране на съдебната власт; 
законодателството и ролята на омбудсмана; решаване на 
конфликти; европейска интеграция.
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и да омагьосват този, 
който отпие глътка 
от животворната теч-
ност или се потопи в 
нежните й прегръдки.

Всеки е добре до-
шъл в Хисаря. Модер-

ните СПА центрове и бал-
неосанаториуми предлагат 
традиционни и най-съвремен-

ни терапии, а прекрасния град 
впечатлява с антични памет-
ници и необятни паркове.  

Хисаря ще ви разкаже своя-
та приказка за живота вода! 

www.hisar.bg

ХиСаря – приКазКа за ЖиваТа воДа
Имало някога, мно-

го отдавна, в приказни 
времена вълшебни 
извори, даряващи хо-
рата със здраве, кра-
сота и дълголетие...

От тогава е изтекла 
много вода, но 22-та въл-
шебни извора на Хисаря не са 
загубили силата си да лекуват 

В света секторът, който се развива във времето на кри-
зата с ръст от 10-12% годишно и това е постоянна тенден-
ция е здравният туризъм. България не трябва да изпуска 
възможността да си осигури място в тази ниша от светов-
ната икономика. Изследване извършено от международ-
ната анализаторска организация Еconomist Intelligence 
Unit – EIU класира България, като най-евтината дестина-
ция сред първите 20 страни в ранглистата на световния 
здравен туризъм. Страната ни е поставена на 7 място 
сред 60-те изследвани държави по отношение на общия 
потенциал за развитието на туризъм, свързан с медицин-
ските услуги. Възможностите за развитие на медицински-
ят и здравен туризъм зависят от трезвото преценяване 
на проблемите съществуващи в здравната система у нас, 

възможностите за хармонизиране на нашите нормативни 
документи с Директивата на ЕС за трансграничното здра-
веопазване и други правни документи. На лице са осно-
вателни предпоставки като природни условия и ресурси, 
високо квалифицирани медицински кадри, лекари на един 
пациент в сравнение с Европа (много повече), възможнос-
ти за съчетаване с други видове туризъм и др. Но разви-
тието на медицинския и здравен туризъм ще има успех ако 
стане приоритет в стратегията за развитие туризма в Бъл-
гария и Министерството на туризма и здравеопазването и 
другите институции имащи отношение координират свои-
те ходове за напред. Много важен елемент е рекламата 
- уебсайта създаващ работещ и атрактивен маркетингов 
профил на страната за медицински и здравен туризъм.

Проф. Д-р мария шишманова 
вЪзмоЖНоСТи На меДициНСКия и 
зДравеН ТуризЪм в БЪлГария

Преподава по дисциплините: Регионална икономика, Туристически ресурси, 
География на туризма в ЮЗУ и други университети.
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Проф. Братоев, отсечката на 
ме трото до летището е факт. Каква 
е икономическата полза от нея?

Пътуващите стигат по-бързо 
до летището. Разбира се, че нався-
къде по света връзките с летищата 
не могат да бъдат 100 % икономи-
чески обосновани, т.к. път ни ко по-
то кът към летищата е по-малък. 
Въпреки всичко, тенденцията е 
да има връзки с летищата и вече 
доста европейски столици имат 
такива – Брюксел, Мадрид, Виена, 
Мюнхен и др.

Нашето летище е в центъра 
на града, участъците на метропо-
литените, свързващи летищата в 
Европа, минават през големи неза-
строени територии, а при нас този 
участък е близо 2 км. До първата 
метростанция в Дружба са 2,6 км, 
след което следва индустриалната 
зона. По принцип метростанциите 
и въобще трасето на метрото се 
изграждат на основата на няколко 
принципа, като един от тях е да 
бъде съобразен с перспективите 
за развитие на териториите, през 
които преминава трасето, защото 
метрото се строи за стотици години 
напред. Предвидено е значително 
уплътняване на индустриалната 
зона по устройствен план и вече 
на ход е бизнесът да започне да 
реализира намеренията си. Ико-
номическият ефект ще бъде както 
за живеещите хора в района и за 
хората, ползващи летището, така и 
за индустриалната зона.

Така че икономическият ръст 
ще бъде за всички...

Това вече може да се види 
на метростанция Дружба – нови-
те сгради, които започнаха да се 
строят с изграждането на станция-
та. Развитието на територията ще 
продължава с времето. Натовар-
ването на станцията е съобразено 
с 30-годишната прогноза за разви-
тието на територията, съгласно об-
щия устройствен план, така че по-
степенно ще се реализира и тази 
ефективност. Освен чисто транс-
портно, икономическият ефект е 
свързан и с по-бързото придвиж-
ване. В София надземният масов 
градски транспорт се движи със 
средна скорост от 14 до 18 км/ч, 
в зависимост от вида транспорт –  
трамвай, тролей или автобус, а 
в пикови часове пада дори под 
10 км/ч, докато средната скорост 
на метрото е 40км/ч, независи-
мо от атмосферните условия и 
от трафика. Дори с автомобил в 
София средната скорост на при-
движване е 28 км/ч. Няма по-бърз 
транспорт от метрото. Другият 
ефект е икономията на време за 
пътуване на пътниците, ползва-
щи метрото. Икономията за учас-
тъка до летището е измерена на 
8900 човекочаса дневно, а това 
се равнява на 36 минути за все-
ки пътуващ – отиване и връщане. 
Третата полза е, че пускането на 
метрото във всеки един участък 
влияе съществено и на трафика –  
той намалява. Прогнозите са за 
12% намаление в района на но-
вата отсечка, и намаление на път-
но-транспортните произшествия с 
4%. Безусловно, намалението на 
трафика е свързано с отказа от 
ползване на личните автомобили –  
прогнозата е за 8000 автомобили 
в София. А тези показатели пък 
водят до намаляване на замърся-
ването на въздуха – с 8000 тона го-
дишно по-малко парникови газове 
и 2800 т вредни за човека газове. 
Така че ефектите са транспортни, 
икономически, екологични и соци-
ални.

www.metropolitan.bg

Проф. стоян Братоев, изп. директор на метрополитен еАД:

НаД  320 000 Души ДНевНо 
Ще превозва меТроТо С 
оТСеЧКаТа До леТиЩе София

Колко километра е в момента мрежата на метрото?
С новата отсечка е 36 километра, с 31 метростанции. Превозът на 

пътници сега е 280 000 пътника, които с използването на станцията до 
летището ще бъдат над 320 000, а с пускането на отсечката до Бизнес 
парка – над 350 000 души дневно.     Интервю: Маринка Захариева
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Д-р Иванов, как-
ви са при оритетите 
Ви докрая на 2015 г?

През изминалата 
година успяхме да 
реализираме един 
от най-мащабните ни 
проекти „Осигурява-
не на достъп и социа-
лизация на среднове-
ковен град и крепост 
„Хоталич” по ОПРР. 
С него се разкри красотата на 
най-значимия туристически 
обект в района, представля-
ващ музей на открито. Крепост-
та „Хоталич“ е предшественик 
на днешния град Севлиево, 
просъществувала в продъл-
жение на 7 века. Създадохме 
интегриран турис-
тически продукт 
и запазена марка 
„Средновековен 
град „Хоталич” – 
мистика, реалност 
и приключения в 
сърцето на Бълга-
рия”. Тя е една от 
петте най-големи 
крепости в Бълга-
рия, и с нея можем 
да привлечем зна-
чителен брой ту-
ристи. Стремежът 
ни е Хоталич да 
бъде емблемата 
на Севлиево.

Финализирахме и дейност-
ите по проект „Рехабилитация 
и разширение на водопровод-
ната и канализационна мрежа 
на град Севлиево“ по ОПОС. 
Вече са изградени 3 км нова 
канализационна система, ре-
конструирани са още 13 км от 
канализационната мрежа и са 
рехабилитирани 5 км от водо-
проводната система на града. 
Изградихме една модерна ин-
фраструктира за деседки го-
дини напред.

Заедно с МОСВ работим по 
изграждането на система за 
събиране и третиране на би-
оразградими отпадъци. Про-
ект, който е пилотен за Бъл-

Д-р Иван Иванов, кмет на община севлиево:

Наша цел е СЪзДаваНеТо Hа 
по-ДоБри уСловия за ЖивоТ 

гария. Най-важният 
елемент при него е 
прилагането на ус-
пешния европейски 
опит на територията 
на България и съз-
даването на практи-
чески пример, който 
да изгради собствен 
и автентичен опит и 
една демонстра-
ционна система, 

като отправна точка за по-на-
татъшни инициативи по упра-
вление на био-отпадъците в 
цялата страна.

Изготвяме и проект за „Ин-
тегриран план за градско въз-
становяване и развитие“ по 
ОПРР, основната цел на който 

е създаване на инструмент за 
планиране с времеви хоризонт 
2020 г., който да  осигури соци-
ална, икономическа и еколо-
гична устойчивост в рамките 
на града.  

До края на 2015 г. сме 
планували да изградим две 
кръгови кръстовища в града. 
Финализираме строителните 
дейности по изграждането на 
нов клуб на пенсионера. Ще 
облагородим детските и спорт-
ните площадки в града и в се-
лата. В градските паркове ще 
подменим старите пейки и съ-
оръжения с нови, включително 
и изграждането на площадка 
за фитнес на открито в парк 
“Черничките“.

Въвеждаме мерките за ен-
ергийна ефективност в две 
детски градини в града.

Севлиево е известно с 
пред приемаческия си дух, 
богата си история. Кои ще 
бъдат основните проекти, 
по които ще работите?

През 2014-2020 г. в ОПРР 
градове с население под 50 
хил.души, какъвто е и Севли-
ево ще получат много малко 
финансиране за срок от 7 годи-
ни. Поставени сме в неравно-
стойно положение спрямо об-
ластните центрове. Хубавото 
е, че сме допустими бенефи-
циенти по ПРСР, а тази програ-
ма дава много възможности. 
В тази връзка работим по три 

проекта, които са насо-
чени основно към подо-
бряване на пътната ин-
фраструктура, подмяна 
на уличното осветление 
и инвестиции в образо-
вателната инфраструк-
тура в няколко села от 
общината. 

Ще реконструираме 
сградите на няколко 
училища и детски гра-
дини, така че да бъдат 
енергийно ефективни. 
По националната про-
грама за енергийна 
ефективност имаме 

вече подписани договори меж-
ду Общината и Българската 
банка за развитие. 

До края на тази годи-
на ще финализираме дей-
ностите по одобряване на 
подробен устройствен и 
парцеларен план за про-
ект, с който да подменим 
довеждащите водопрово-
ди на гр. Севлиево, с об-
щата дължина от 55 км. 
Работният проект е вече 
готов. Така значително ще  
намалеят загубите на вода, 
което е един от основните 
проблеми за нашия град. 

Община Севлиево инве-
стира много в социалната 
политика, в развитието на 

образованието, културата и 
спорта. Наша цел е създава-
нето да по-добри условия за 
живот и реализация на млади-
те хора тук. В тях е бъдещето и 
ние правим всичко възможно, 
за да ги задържим в малкия 
град, какъвто е Севлиево. В 
близко бъдеще виждам Севли-
ево като един напълно развит 
туристически център. С богата-
та история на града и региона, 
множеството музеи, манасти-
ри и културни паметници, това 
е напълно реално. 

Предстоят местни избо-
ри, какво ще бъде водещото 
в политиката Ви за бъдещия 
мандат?

Приоритет в работата на 
Общинината ще бъде подо-
бряване на жизнената среда –  
пътната, образователната, 
спортната и ВиК инфраструк-
тура. Максимално ще използ-
ваме средствата от европей-
ските фондове през новия 
програмен период 2014-2020. 
Повишаване качеството на 
публичните услуги и въвеж-
дане на комплексното ад-
министративно обслужване. 
Опазването и развитието на 
културата и туризма, с акцент 
върху средновековен град и 
крепост „Хоталич”, е другата 
насока, в която ще продължа-
ваме да работим.

Маринка Захариева

www.sevlievo.bg

Паметникът на Свободата

Крепостта „Хоталич“



11уСпешНиТе

Г-жо Каменова, каква е рав но-
смет ката за изминалата 2014 г.?

За Община Берковица 2014-
а бе една успешна година. Рабо-
тихме по 14 европейски проекта 
за над 11 млн. лв. Продължихме 
да променяме облика на града 
и селата. Освен с европейски 
средства, ние отделихме пари 
и от собствения си бюджет за 
изграждане на инфраструктур-
ни проекти. С наши средства – 
600 000 лв., успяхме да асфал-
тираме улиците в три градски 
квартала, които не са обновя-
вани от много години. Изгради-
хме детска площадка в квартал 
„Изгрев“, две спортни площадки 
в същия квартал и в двора на 
гимназията „Д-р Иван Панов“. 
Със средства от Програмата за 
регионално развитие санирах-
ме сградите на 2 детски градини 
и на Трето ОУ „Иван Вазов“. С 
помощта на програма „Красива 
България“ обновихме сградата 
на детска градина „Звънче“. С 
европейски средства чрез проек-
ти на местната ни инициативна 
група Берковица-Годеч успях-
ме да облагородим парк „Здра-
вец“ – едно любимо място на 
берковчани. Той вече има ново 
осветление, детска площадка, 
дървени скулптори, които го 
правят и туристическа атракция. 
Започнахме ремонт на двете ни 
основни улици – „Александров-
ска“ и „Николаевска“. Проектът 
на общината за това е на стой-
ност 2,4 млн. лв. С 1,2 млн. лв., 
спечелени по проект чрез Про-
грамата за трансгранично съ-

трудничество България-Сърбия, 
обновяваме градския стадион. 
Ремонтът трябва да завърши 
до юни 2015-а. В село Бързия 
започнахме изграждане на ал-
пийско водохващане и на пре-
чиствателна станция за питейни 
води. Стойността на този проект 
е 5,2 млн. лв. Той трябва да бъде 
изпълнен през пролетта на тази 
година. Реновираме домовете за 
стари хора в Берковица и село 

Бистрилица. Започваме обно-
вление и на централния ни парк –  
„Свети Георги Победоносец“.
Върху кои проекти ще се съсре-
доточите през текущата година?

Ще работим по два основ-
ни приоритета – изграждане на 
зимен център в зона „Ком“ и на 
водопровод от минералния из-
вор при село Бързия до града. 
Те имат значение за развитието 
на Берковица като туристиче-
ски център. През 2014 г. са ре-
гистрирани 11 000 нощувки и са 
отворили врати 3 нови къщи за 
гости. Спа центърът и особено 
възможността за ски спортове 

ще привлекат повече туристи. 
Берковица има големи природни 
дадености и трябва да ги използ-
ваме. Нашата планина е подхо-
дяща за туризъм и лете, и зиме. 
Имаме още един проект, който 
ще ни води повече посетители. 
Планираме да превърнем парк 
„Калето“, където има останки от 
римска крепост в туристическа 
атракция. Става въпрос за една 
площ от 150 дка, която е много 

интересна. През миналата годи-
на тя стана общинска собстве-
ност. За минералния водопровод 
от село Бързия до Берковица 
стартирахме процедура за от-
чуждаване на имотите, през кои-
то той ще премине.Този водопро-
вод ще позволи изграждането в 
града на спа център. Три фирми 
са заявили намерение за това. 
Водопроводът ще има дължина 6 
км. Една фирма е закупила ста-
рата минерална баня и е готова 
да я превърне в спа център.

Предстоят местни избори. Как-
во ще бъде водещото в поли-
тиката Ви за бъдещия мандат?

Като цяло в Община Бер-
ковица имаме какво още да по-
добряваме в инфраструктурно 
отношение. Усилията ни са на-
сочени също към развитие на 
туризма, искаме да привлечем 
още много нови инвеститори на 
територията на общината. За 
първи път град Берковица влезе 
в 67-те града по програмата „Ре-
гиони в растеж”, т.е. стана град с 
целенасочено развитие.

Написахме новия стратеги-
чески документ – Интегриран 
план за градско развитие и съм 
убедена, че в края на програмен 
период – 2014-2020 г., който вече 
тече, ще се поздравим с един ус-
пешен план, с много одобрени и 
спечелени проекти, които ще бъ-
дат реализирани на територията 
на града. В края на периода вяр-
вам, че ще бъдем един съвсем 
различен град от това, което до 
този момент сме наследили. 

С две думи, програмата ни за 
тази година е амбициозна. Запо-
чнали сме да изпълняваме мно-
го идеи и проекти и дано успеш-
но да успеем да ги реализираме.

Димитранка каменова, кмет на община Берковица:

проГрамаТа Ни за Тази 
ГоДиНа е амБициозНа

www.berkovitsa.bg



Комплексът разполага с 
нова и модерна хотелска част 
и дървени къщи (бунгала)
•  ресторант с 80 места
•  лоби бар
•  оборудвана конферентна  
   зала с 30 места
•  спа център със 
   закрит басейн, 
   финландска сауна, 
   инфрачервена сауна, 
   парна баня
•  фитнес зала
•  барбекю, оборудвано с 
   голяма пещ и скари


