
Р азнообразието от стоки от 
всички краища на света, кои-

то базарът предложи в началото на 

Коледното пазаруване, по тради-
ция привлече върволици от хора. 
Базарът трае един ден и още преди 
отварянето му за широката общест-
веност в 10.00 ч., пред вратите има-
ше дълга опашка. Всяко закупено 
билетче участваше в томбола, чия-
то главна награда тази година беше 
плазмен телевизор, спонсориран от 
Мексико. Посетителите с особен ин-
терес разглеждаха перлите на индо-
незийския щанд, вината на Испания 
и Португалия, кленовия сироп на 
Канада и козметиката на Франция. 
Специалитет на базара са облече-
ните в национални носии предста-
вителки на отделните страни, които 
внасяха привкус на екзотика.

„Треската по организацията за-
почва от септември – каза главният 
организатор на българското участие, 
съпругата на българския посланик, 
г-жа Димитрина Попова. Уточняват 
се всички подробности, всяка дър-
жава контактува фирмите, с които 
работи или нови такива, като на-
бляга и на възможността за реклама. 
Тази година за първи път работим 
с голямата българска туристическа 
агенция „Александрия“, която се 
отзова на молбата ни за спонсор-
ство. Имаме още една нова фирма 
– „Росита“, която участва с красиви 
шалове и бижута. 
Вече трета година 
работим с фирмите 
„Рефан“, „Винеко-
лор“, „Ропотамо“, 
„Сладкиши Петков“ 
и „Провайн“. Присъствието ни ста-
ва още по-екзотично от представя-
нето на фирма „FC Finance-Consult“, 
която единствена от всички продава 
апартаменти край морето.“

Базарът, в който взеха участие 48 
държави, беше по традиция офици-
ално открит от съпругата на чешкия 

президент Ливия Клаусова. „Този ба-
зар е на повече от десетилетие – каза 
тя. – За мен това е чудесно начало на 
Коледните празници и разбира се 
възможност да не ходя по магазини-
те и да накупя тук коледни подаръци 
за семейството и приятелите“. Както 
всяка година, тя спря пред всеки 
щанд, поговори с представителите 
на съответната държава и си купи 
по някаква дреболия. На българ-
ския щанд г-жа Димитрина Попова 
й поднесе подарък – голяма кошни-
ца с български стоки, украсена с на-
ционалния флаг. Ливия Клаусова, 
както винаги попита за лютеничка. 
Шестте бурканчета, с които щандът 
разполагал в началото на деня, бяха 
отдавна продадени, но за госпожа 
Клаусова имаше една в подарената 
й кошница.

Базарът има благотворителен 
характер. Всяка година събраните 
средства се разпределят между раз-
лични благотворителни организа-
ции. През миналата година това са 
били над 5 млн. крони, разпределе-
ни между близо 20 благотворителни 
организации. Дялът на нашата стра-
на през миналата година беше 16 000 
крони от продажби и 5 200 крони от 
билети, а през тази – 33 183 крони от 
продажби и 6000 крони от билети.

„Всички ще бъдем тук цял ден 
– сподели г-жа Попова. Каузата, 
в името на която се урежда, значени-
ето му и начина на организация, ни 
карат да дадем всичко от себе си.“ Тя 
сподели, че след официалната част 
ще смени официалните дрехи с дън-
ки и рекламна шапка „България“. 

в последния ден на ноемвРи, пРиземните зали на хотел „хилтън“ се пРомениха в пъстъР коледен 
БазаР, оРГанизиРан по тРадиция от асоциацията на дамите от дипломатическия коРпус в чехия. 
всяка пъРва дама на отделните пРедставителства имаше ГРижата да пРедстави стРаната си със 
съответния за нея дух, стил и пРодукти.

„Хилтън“ отново приюти 
дипломатките
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