
По време на официалното откри-
ване, което се състоя на 5 февру-

ари, Александър Розин(а), генерален 
директор на фирмата-организатор 
„Инхеба Експо Прага“, благодари на 
всички участници за тяхната под-
крепа в тези трудни за Изложението 
времена. „Всички знаем поговорката 
– каза той – че приятел в нужда се 
познава. А ние изпаднахме в нужда 
два пъти през последните години: 
веднъж по време на наводнението 
през 2002 г., когато в тази зала има-
ше 4 м вода и втори път през октом-
ври миналата година, когато огънят 
заплашваше да погълне целия из-
ложбен ареал. Изправихме се като 
Феникс от пепелта – но не се горде-
ем със случилото се. Благодарим на 
Хърватска, защото бяха първите, 
които потвърдиха участието си в Из-
ложението, както и на всички вас. 
Благодаря ви за вашето приятелство, 
защото вярвам, че е искрено.“

Сред официалните гости, които 
произнесоха реч, бяха председателят 
на чешката социално-демократическа 
партия и бивш премиер Иржи Паро-
убек и министърът на регионалното 
развитие Цирил Свобода, а парт-
ньорът на Изложението – република 
Хърватска – изнесе кратка фолклорна 
програма. В заключение, на базата на 

предварително гласуване, господин 
Вацлав Старек, генерален директор 
на Асоциацията на хотелите и рес-
торантите на Чехия, беше обявен за 
личност на туризма за 2008 г.

Според статистиките, на 18-ото 
издание на Изложението е имало 868 
участници от 47 държави. Изложе-
нието е било посетено от над 7000 
специалисти, над 700 представители 
на медиите и над 30 000 редови по-
сетители.

Българското участие на Изложе-
нието е традиционно. Главен негов 
организатор е Държавната агенция 
по туризъм. Щандът беше разделен 
на шест деска – по един за всеки 
участник: Софийска столична общи-
на и община Несебър, туроператор-
ските фирми „Bulgariatour“, „Prestige 
Vip“ и „Балканескпрестравел асис-
тенс“ и хотелиерска верига „Викто-
рия груп“.

По думите на Николай Йотовски 
от Държавната агенция по тури-
зъм, в рекламата си България всяка 
година акцентира върху определен 
вид туризъм. През 2007 г. гова е бил 
спа-туризмът, през 2008 г. – култур-
ният туризъм, а тази година – еко-
туризмът. Изборът, разбира се, не 
е случаен. „За да бъде акцентиран 
определен вид туризъм – казва Ни-

колай Йотовски – очакваме от част-
ния бизнес да създаде необходимите 
предпоставки: добрите хотели, до-
брото обслужване и конкурентните 
цени. Не казвам ниски цени, защото 
не искаме да сме евтина дестинация, 
а да постигаме добро съотношение 
качество/цена. Едва след като имаме 
определен много добър продукт – 
можем да го рекламираме. В рамките 
на рекламирания през 2008 г. култу-
рен туризъм наблегнахме най-вече 
на тракийското изкуство, защото 
истината е, че няма друга сред древ-
ните цивилизации, следи от която да 
продължават да се откриват – гово-
ря например за гробниците – и то 
масово. През тази година ще рекла-
мираме еко-туризма, където също 
можем да се похвалим с един много 
добър продукт и хотели от типа „bed 
& breakfast“ на много добро ниво.“

Както в много други области, така 
и в туризма, Чехия и България имат 
традиционно добри отношения. Ето 
защо двете страни дори не смятат за 
необходимо да подновяват споразу-
мението в областта на туризма, по-
дписано между двете държави през 
70-те години. Едва през септември 
2008 г. в България пристига чешка 
делегация от страна на Czech tourism 
и подписва с Държавната агенция по 

въпРеки пожаРа, избухнал пРез октомвРи 2008 Г. 
в изложбения аРеал в пРаГа – холешовице, между-
наРодният туРистически панаиР „holiDay WorlD“ 
се пРоведе в Рамките на пъРвоначално обявените 
дати от 5 до 8 февРуаРи. на официалното откРива-
не пРисъстваха пРедставители на чешкото пРави-
телство и посланиците на дъРжавите, участнички 
в изложението. паРтньоР беше Република хъРват-
ска.

Българският туризъм  
на Holiday World 2009

Официалното откриване, в центъра Иржи Пароубек

Посланик Здравко Попов с участници 
в Изложението

Програмата на Хърватска по време на официалното 
откриване

Диляна Георгиева и Николай Йотовски

24 · брой 1 · Роден Глас

Б
и

З
н

е
с

ъ
т

c  ТЕКСТ и СНИМКИ: Ели Мандажиева



туризъм рамково споразумение за 
сътрудничество. Създадена е бълга-
ро-чешка комисия в областта на ту-
ризма, която през 2009 г. ще заседава 
в Чехия и ще насочи дейността си 
към някои конкретни въпроси. 

„За съжаление – споделя Николай 
Йотовски – за чешките туристи Бъл-
гария продължава да бъде предимно 
морска и лятна дестинация. Не се от-
казваме от опитите си да разширим 
полето. След провокирания през 
миналата година интерес към кул-
турния туризъм забелязахме, че ту-
роператорите започнаха да го пред-
лагат. Изложението тепърва започва 
и е рано да се говори за ефект от учас-
тието ни, но се радваме, че под вли-
яние на миналогодишната реклама 
идват туроператори, които заявяват, 
че са решили да разширят офертите 
си и да прибавят и нови продукти – 
„вино и кухня“ например, спомена-
тия еко-туризъм и други.“

Сред най-важните фактори, по 
които се прави оценка на Изложени-
ята, са създадените контакти. Сто-
ил Димитров, собственик на фирма 
„Bulgariatour“, участва в Изложение-
то Holiday World почти от самото му 
начало и както сам казва, предлага 
България 95%. Според него, българ-
ските хотелиери са постигнали мно-
го добро равнище на предлаганите 
услуги, построени са много добри 
хотели и редица стари са възстанове-
ни на завидно добро ниво. По негови 
най-общи сметки, от основаването 
на фирмата му през 1990 г., когато, 
както казва, „на българското Чер-
номорие не стъпи нито един чешки 
крак!“, е изпратил на почивка в Бъл-
гария най-малко 200 000 души. Към 
него отправих въпроса за световната 
криза и отражението й върху тури-
зма. „Каква криза? – усмихна се Сто-
ил Димитров – чехът казва, че няма 
криза!“ и изказа мнението си, че по 
предварителни данни броят на чеш-
ките туристи в България ще бъде 
приблизително същия, както през 
миналата година.

Съвсем различно звучене в рекла-
мирания туристически продукт вна-

сят с участието си отделните общи-
ни, които рекламират курорта като 
цяло. Както казва Лазар Япаджиев, 
заместник-кмет по туризма към об-
щина Несебър, „ние предлагаме Не-
себър като продукт – с неговото кул-
турно наследство и история. Нямаме 
материали за отделни хотели и рес-
торанти. Предлагаме продукта Несе-
бър, който е уникален и има какво да 
покаже на света.“

По негово мнение, кризата няма 
как да не се отрази върху туристиче-
ския бизнес. „Нашите курорти – каз-
ва Лазар Япаджиев – работят с хора 
от средна ръка, които ще бъдат за-
сегнати от кризата. Надяваме се, 
като една ценово по-достъпна дес-
тинация, отражението да не е толко-
ва голямо. Предлагаме много добра 
база и услуги на високо ниво. В наша 
полза е и големият ни опит – посре-
щаме туристи от години и това също 
ни помага.“

По въпроса за необходимостта от 
реклама е категоричен. „Всяко учас-
тие в международно изложение е ин-
вестиция в бъдещето. С тях се на-
дяваме да избегнем спад от туристи 
– англичани, германци и скандина-
вци – който през последните години 
се превръща в тенденция. Лошото е, 
че средствата за реклама са недоста-
тъчни. А без реклама е невъзможно 
да се работи. Без нея няма как да си 
върнем предните позиции, а не ни 
отива да сме на опашката, прекалено 
добри сме за това.“

Влага ли община Несебър надеж-
ди в нови инвестиции и модерни 
продукти като спа и голф туризъм? 
„Общината би откликнала на такива 
предложения, защото те означават 
оживяване на района и нови работ-
ни места. Всичко това обаче изисква 
частни инвеститори, защото не е във 
възможностите на общинския бю-
джет. Нашата задача е да поддържаме 
цялостното ниво – улиците, чистота-
та, инфраструктурата. За всичко ос-
танало сме готови да съдействаме.“

Затруднения във връзка с фи-
нансирането на нужната реклама 
споделят повечето представители 

на малката ни Родина. „Определено 
има какво да се желае в тази насока 
– заяви и Николай Йотовски, – но 
за съжаление, в сравнение с Чехия 
например, бюджетът ни е в пъти по-
малък. Въпреки това, ежегодно Бъл-
гария участва в 52 изложения по цял 
свят. Отделно тече реклама в големи 
сателитни телевизии като Евроспорт, 
Евронюз и CNN. Предстои старти-
ране на рекламна кампания в чеш-
ката Нова ТВ.“ Малко или много са 
шестима участници в Изложението? 
„В момент на криза? – отговори ми 
господин Йотовски – Мисля, че не 
са.“ А очаква ли се криза? „Статисти-
ките засега показват, че нямаме отлив 
на туристи – нито като брой, нито 
като приходи от тях. Ще видим...“

Онези от участниците в Изло-
жението, с които разговарях, както 
винаги и без никакъв подканящ въ-
прос, похвалиха работата на нашето 
посолство и благодариха за голяма-
та подкрепа, която са получили от 
неговия търговски отдел. Посланик 
Здравко Попов отдели време, както за 
официалното откриване на Изложе-
нието, така и за разговори с участни-
ците на българския щанд и техните 
гости. „Много бих искал да благодаря 
на Диляна Георгиева, първи секретар 
в Българското посолство, за нейна-
та подкрепа – каза Стоян Лазаров, 
директор на общинско предприя-
тие „Туристическо обслужване“ към 
Столична община. – В много кратко 
време уреди редица срещи и всячес-
ки подкрепя участието ни.“

Но нали сме си казали, че няма да 
се хвалим, а и никой не вярва на пох-
вали? 
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Господин Лазаров, какво очаква-
те от Изложението?

Участваме в изложението Holiday 
World за втори път. По време на ми-
налогодишното ни участие създа-
дохме работни контакти с туристи-
чески агенции, с министерството на 
туризма и общината в Прага, които 
тази година искаме да подновим. 
Имаме уговорена среща и с пред-
ставители на туристическия ин-
формационен център на Прага. 
Основната ни цел е да се запознаем 
с неговата организация, бюджет, 
кадрово обезпечаване и механизми 
на работа.

Има ли какво да научите от 
чешката страна?

Прага е стара, традиционна и мно-
го популярна дестинация. От нея 
има какво да се научи. Най-малкото 
визуализацията на туристическите 
й обекти – имам предвид информа-
ционните и указателните табели, ко-
ито в София все още липсват. Както 
и подхода при презентирането й.

Какви са възможностите на 
София и в каква насока може да се 
развива туризмът?

София има уникални туристи-
чески ресурси, които все още не са 
добре разработени. На първо място 
това е културният туризъм. В столи-
цата ни има много археологически 
паметници, които не са добре соци-
ализирани и това е приоритет в ра-
ботата ни.

Втората уникална даденост е бли-
зостта на планината Витоша. В мо-
мента се разработва проект, който 
предвижда тя да се развие като ат-
рактивна ски-зона – да се ренови-
рат съществуващите писти, да се 
подновят съоръженията, влековете 
и кабинковите лифтове. В момента 
планината предлага възможност за 
нощни ски спускания, което е се-
риозна атракция, а в подножието 
й вече са построени редица семейни 
хотели, които работят на атрактив-
ни цени.

Третият ресурс е балнеологията 
на София. Столицата ни разполага 
с над 40 минерални извора, от кои-
то в момента се използват само два 
за питейни нужди на населението 
и други два – Банкя и Княжево – за 
бутилиране. Останалите, които са 
свързани и с изградени по време на 
миналия режим балнеокомплекси, 
западнаха и не се използват.

София разполага с р. Искър, язо-
вир Искър и езерото Панчарево. 
Идеята, която подкрепяме, е да се 
изградят увеселителни центрове 
с водни пързалки и аквапаркове по 
цялото продължение на Искър.

Недостатъчно използвани са кон-
ферентните възможности на София. 
Конферентните зали в НДК и голе-
мите хотели позволяват да се правят 
мероприятия с участието на 1000 
– 2000 човека – капацитетът, който 
е най-масово търсен на пазара.

Всичко това е изключително ин-
тересно и ме навежда на мисълта, 
че основното, което липсва, е до-
бра реклама?

В края на годината кметът одобри 
програма за международно участие 
на столична община на 16 междуна-
родни и 6 национални изложения. 
Подписахме споразумение с Мос-
ква, на базата на което имаме тради-
ционен годишен обмен. Подготвяме 
подобно споразумение с кметството 
на Мадрид и с общината в Рим.

Имаме желание да създадем ту-
ристически информационен център, 
защото София остана единствената 
столица в Европа, която няма такъв.

В предварителния ни разго-
вор споменахте за привличане на 
местните общности?

Организацията на едно участие 
на международен фестивал не е лека 
и с помощта на местните общности 
бихме могли да се справим много по-
добре. Така например на Изложени-
ето във Виена ни сътрудничеха бъл-
гарски студенти – помагаха ни като 
доброволци на шанда. Същото беше 
и в Мадрид, а тук дойдоха ученици 
от Българското училище. Бихме ис-
кали да направим представянето 
ни по-тържествено, включвайки, 
например, симфоничен концерт. 
Канейки членовете на българската 
общност в Чехия, искаме да пока-
жем, че България не е безразлична 
към тях, където и да са те. 

пРиоРитет в дейността на общинско пРедпРи-
ятие „туРистическо обслужване“ към столична 
община е пРезентацията на туРизма в софия, 
неГовото Развитие, Реклама и маРкетинГ. на 
втоРо място е администРативната дейност по 
закона за туРизма – събиРане на туРистическа 
такса, катеГоРизиРане на туРистическите обекти 
и контРол въРху качеството на туРистическото 
обслужване в софия. на изложението holiDay 
WorlD, неГовият диРектоР стоян лазаРов даде 
специално интеРвю по въпРосите за Развитието 
на туРизма в софия.

София като атрактивна 
туристическа дестинация

Стоян Лазаров със заместник-кмета на община  
Несебър – Лазар Япаджиев по време на изложението
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