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на инвестиционен фонд с участието на туроператори
Правителството и иСъздаването
общини за привличане на нискобюджетни авиолинии да кацат на
НСОРБ подписаха в летище Варна ще направи революция в Североизтока, коментира
Албена двугодишно изпълнителният директор на „Албена” АД Красимир Станев
Предлагат инвестиционен фонд
споразумение

за нискотарифни авиолинии с
туристи за Североизтока

По време на Юбилейната пленарна сесия на 11-ата Годишна среща на местните
власти министър-председателят Бойко Борисов и председателят на УС на НСОРБ
Даниел Панов подписаха двугодишно споразумение

Двугодишно
споразумение за сътрудничество подписаха министър-председателят
Бойко Борисов и председателят на Управителния съвет на Националното сдружение
на общините в България Даниел Панов.
Това стана по време на
Юбилейната пленарна
сесия на 11-та Годишна среща на местните
власти, която се проведе в к.к. „Албена” от 6
до 8 октомври.
Приоритетните
направления за сътрудничество в Споразу-

мението са свързани
с подобряване на средата и условията за
ефективно управление
на местните финанси,
обсъждане на предложения за разширяване
на собствената приходна база на общините, съвместни мерки
за постепенно намаляване на финансово
неосигурените общински отговорност, както
и мерки за превенция
и управление на риска
от финансови корекции по европейските
проекти.
Двете страни се анга-

жират и в общи действия за ускорено въвеждане на електронни
услуги, както за продължаване на процеса
на
деинституционализация на уязвими
социални групи, апробиране на подходящи
модели за интеграция
за бежанци с уреден
статут и др.
За да бъдат постигнати
прозрачни резултати
по Споразумението,
Министерски съвет и
НСОРБ ще изготвят
работен план за изпълнението му.
НДТ

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на диопрични
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

Предложението е на
кмета на община Варна
Иван Портних, като се
очаква то да бъде подкрепено от туроператори и от общините Балчик, Каварна, Шабла,
Добрич, Аксаково. Такава практика вече има
в Пловдив.
„Идеята е да се направи инвестиционен
фонд, с който да осигурим кацания на Изи
джет и на Райънеър на
летище Варна, т.е. да
отворим летище Варна
за
нискобюджетните
авиокомпании,
които
де факто вече превозват по-голямата част
от пътниците в Европа.
Имаме обещанието, че
това ще се случи, за да
бъде в полза на цяла Североизточна България
този факт. Иначе ние
ще продължим да возим
нашите гости по един
от най-скъпите начини
и с това реално да си
ограничаваме посещаемостта, особено пред и
след сезона и да правим
труднодостъпен североизточния регион на България за пътуващите от
Европа и света”, коментира Станев. По думите
му, ако това стане и тези
авиокомпании започнат да кацат във Варна
от пролетта на 2017 ,
през следващата години
ще има изключително
добър туристическият
бизнес за целия регион.
„Трябва да се събират
средства, за да се плаща
по 10-12 евро за всеки
пристигнал турист на
летище Варна чрез тези
авиокомпании, за да се

поемат техните рискове.
Защото те наистина ще
поемат рискове да тръгнат да летят към Варна.
Но, Варна не е Майорка, Тенерифе, Анталия.
Това е един относително лимитиран пазар,
който не е безграничен.
На практика, по този начин те минимизират риска си. Така те работят в
цяла Европа, в цял свят.
Общината ще плати 1012 евро за един турист
за неговото пристигане,
но той ще остави много
повече от 10-12 евро в
тази община или в района. Ние сме готови

да поемем нашата част.
Естествено, Албена не
може да плаща целия
този фонд. Но, другото трябва да се поеме
от другите хотелиери,
от общините. Те имат
фондове за това, получават средства”, каза
Станев. Той подчерта,
че „това ще бъде малка
революция за бизнеса
в региона за 2017 г. И
двете авиокомпании искат да започнат опериране на летище Варна,
но искат гаранции, че
този фонд ще бъде създаден”. „Това е най-интересното нещо, което

трябва да се случи през
следващата година за
региона”, допълни Станев. Той направи уговорката, че летището в
Балчик ръководството
на „Албена” разглежда
като летище за бизнеспътувания, за специализирани полети за гости, желаещи да играят
голф, ловци, културен
туризъм, хоби туризъм.
„Нашето желание да
развием летище Балчик
като цивилно летище
за обща авиация си остава”, допълни изпълнителният директор на
„Албена”.
НДТ

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел:
0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и
ресторантьорството”
Магистърска програма
„ Уп р а в л е н и е н а л у к с о з н о т о
хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

