
 

Благодаря  на г-жа Весела  Цолова,  и нейният  екип ! 

Благодаря  общинското  ръководство за невероятното 
гостоприемство ! 

 

 Искам  да споделя  прекрасните  си впечатления  от  
изминалата  конференция  за Медицински и  Здравен  туризъм 
проведена  от  30.11.2017г - 02.12.2017г  на територията на община 
Минерални бани,  проведена  със съдействието  и  под егидата на 
общината и на неговият кмет г-н Искендер  . Общинското 
ръководство  презентира  визитната картичка на   Националният  
курорт –Минерални бани  регион Хасково , от неговите  исторически 
корени до съвременни  възможности  и готовността  да представят 
туристически  продукт от национално  значение    отговарящо  на 
европейски  стандарти за туризъм. 

Представители на Държавните  институциите ,Tур оператори , 
Медици  и представители  на  академичната  общност , както  и 
собственици  и мениджъри   на  местните  спа и бално  хотели  
участваха  в креативни  дискусии , които породи редица 
ползотворни предложения . 

  Благодаря , за възможността , че  участвах в един Национален 
форум  наситен с прерасна културна   програма съчетана с излети и 
обиколка на исторически забележителности  в общината , като  
някои  от тях  са по-древни  от Мачу  Пикчу. 

  Събитието  бе  първо за  общината , но  пожелавам  то  да 
сложи началото  на  традиционно годишно   издание. Участниците  
се  убедиха   във възможностите  на  една  община , която показа не 
само дух на  гостоприемство , висок професионализъм , съхранила 
традициите ,в съчетание   с природни дадености; минерална  вода; 
еко пътеки,   и  най-вече готовност за  предоставяне  на 
туристически  продукт  не само за българските ; за туристите  от 
балканският полуостров ,  но и  за европейските туристи.  

Една  малка община  с  огромни възможности  за  медицински   
и здравен  туризъм. 

 



Не случайно  Националният курорт  е  един  от   финалистите  
в категориите  на Министерството  на  туризма  за  „Община на 2017 
за  балнео  и СПА туризъм „. 

  Провеждането на 7-мата   конференция  за Медицински   и 
Здравен конференция  е поредното стъпало  към целта,  да 
представим България  и  българското, националният  и регионален 
туристически  ресурс в светлината на Програмата „ България ви 
очаква“ - организирана , представена    от директор на НМГ  ООД   
г-жа  Весела Цолова. 
 
 Благодаря  на г- жа  ВЕСЕЛА  ЦОЛОВА , 
и прекрасния   екип  от експерти . 
 

Пожелавам на всички  да  работим   за  „Здравето  на 
здравите „ и да  подпомогнем  онези които полагат  усилия да  
преодолеят  болестта . 

Туризъм  и медицина  две  величини ,чието  колебание в 
съотношението  ,ще гарантира  Здравето на индивида ! 

ЗДРАВЕТО - Цел на всички  общества  и програми  
създаващи  условия  за преморбидна  профилактика . 
     
 
 
                                                    
 Председател “ РК  Х-во  БАПЗГ „ :  
                                                                          
     Кресемирка  Янева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


