
Международен воден мост- 2021

„БАЛНЕОЛОГИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ С МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ 

НА КУРОРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА се чества всяка година 
на 22 март, за да се привлече публичното внимание 
към значението на питейната вода. Цел на светов-
ния ден на водата е и застъпничеството за устой-
чивото управление на ресурсите.

Честването на световния ден на водата беше препоръчано на Конференция за 
околната среда и развитието на Обединените нации (UNCED). Общото събра-
ние на ООН установи за първи Световен ден на водата 22 март 1993 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ е изцяло нова концепция, която цели да се превър-
не в обща международна кауза и да създаде нова култура на комуникация за 
водата между младите хора и представителите на бизнеса, гражданския 
сектор, общинските управи, министерствата, националните, регионалните, 
европейските и международните политики по темата. 
С иновативния си подход форумът обединява различните социални парньори и 
им предоставя възможност чрез информационната мрежа на Международен 
воден мост да получават знания и информация както за специфични проблеми, 
така и за успешните практики в използването и съхраняването на водните 
ресурси на земята. 
Основната цел на форума е да мотивира клъстерна международна отговор-
ност относно политиките за водата, сред младите хора на планетата и пред-
ставителите на партньорската мрежа в международния форум – университе-
тите, гражданския сектор, бизнеса и индустрията, местната и изпълнител-
ната власт на национално, регионално, европейско и международно равнище.

Организатори на международното сертифицирано събитие: 

Студентите ще представят минералните води в България за балнеология, 
профилактика и лечение – курортите Велинград, с. Баня, Поморие, 

Сандански, Кюстендил, Хисаря.
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Александра Пламенова Петрова е завършила СОУ при 
Посолството на Руската Федерация в България. Още от учи-
лищните години с удоволствие участва в конференции, между-
народни олимпиади, а впоследствие и студентски конкурси. 
Посещението на новите места и срещи с хората за нея са 
голям източник на вдъхновение. Туризмът я привлича с това, че 
се явява пресечна точка на различни сфери: култура, финанси, 
маркетинг, предприемачество… Интересува се и от изкуство-
то и историята на различни епохи и региони и затова е сту-
дент и е в майнър програма Изкуствознание и артмениджмънт. 
Проявява интерес към изследването на алтернативните 
видове туризъм и новите мотиви за предприемане на пътуване.

Чавдар Кирилов Миланов завършва професионалната 
гимназия по туризъм в гр. София със специалност "Производ-
ство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения".
Хоби туризъм са му планинските преходи, наред с къмпингува-
нето и възможността за откриване на нови и интересни 
места. Интересува се от литературата и слушането на аван-
гардна музика. Избрал е да развива професионална кариера в 
сферата на туризма, защото той е вълнуващ, обогатяващ и 
предизвикателен. Това е път, осеян с неизчерпаеми възможнос-
ти за развитие и достигане до личностна удовлетвореност.

Антонио Красимиров Искрев е на 22 години. Завършил 
е Професионалната гимназия по туризъм в град Банкя. След 
средното училище е приет да учи в НБУ, защото желанието му 
е да следва БП „Управление на туризма“. През свободното си 
време обича да пътува и да се занимава с туристически дей-
ности в ресторантьорството. Мечтата му е след като 
завърши НБУ да стартира собствен бизнес в ресторантьор-
ството.

УЧАСТНИЦИ:

Василена Петрова Павлевчева   
Гимназия: Национална гимназия по финанси и бизнес
Интереси: Пътуване и география
Избира да учи в областта на туризма, защото е динамична и 
развиваща се индустрия и защото има малко от всичко.



 гл.ас д-р Теодора Ризова
Модератор на събитието

Вероника Красимирова Великова е завършила Нацио-
налната гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Констан-
тин Преславски” във Варна с профил Класически и съвременни 
езици, а основно училище е завършила в Швейцария. Живяла e в 
различни държави и това събужда интереса й към пътувания-
та, опознаването на различни култури и авиацията. Избира да 
учи туризъм, защото обича да работи с хора и да допринася за 
тяхното щастие.

Калина Емилова Господинова, на 22 години. Завършила 
е средното си образование в езиково училище ,,Дорис Тенеди'' с 
английски и испански език. Записва да учи специалност ,,Упра-
вление на туризма“, тъй като интересите й са свързани с 
пътуванията, опознаването на начина на живот на различни 
хора по цял свят, както и начина им на мислене, общуването, 
навиците им, нагласата им към заобикалящия ги свят. Също 
така, обича да пътува из България, защото смята, че страна-
та ни е изключително красива и с потенциал за развитие на 
почти всички видове туризъм. 

Дария Андреевна Узун, 22 СУ «Г.С.Раковски», Управление на 
Туризма, Нов Български Университет, гр. София.
„Туризмът е изключително динамичен и вълнуващ свят за 
работа, тъй като се развива със светкавична скорост и с 
всяка година все повече хора предприемат дейности, които се 
отнасят към туризма. Това е винаги актуална сфера и именно 
поради тази причина реших да уча Управление на туризма в НБУ.
Вярвам, че секторът зависи от младото поколение, защото 
туризмът има нужда от свежи умове, пълни с нови идеи и енту-
сиазъм, а те, от своя страна, имат нужда от поле за изява.“
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