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Трансгранична кръгла маса по проблемите на BSWТ  
 

 
 

Хотел „Виталис“, Пчелински бани, с. Пчелин 
 

16,17,18 декември 2013 г. 
 

Дневен ред 
 

16 декември (понеделник) 
 

11:00 – 12:00 Пристигане и настаняване в хотела 
12:30 – 14:00 Обяд 
14:00 – 15:00 Регистрация на участниците 
15:00 – 16:00 Концептуален модел за устойчиво развитие на меди СПА в ТГР 

–доц. д-р Красимира Станева, председател на УС на БАГГ 
16:00 – 16:30 Кафе пауза 
16:30 – 17:30 Иновативни подходи в мениджмънта на балнео и SPA туризма в 

ТГР 
доц. д-р Красимира Станева, председател на УС на БАГГ 

17:30 –19:00 Свободно време 
19:00 – 21:00 Вечеря 

 
17 декември (вторник) 
 

08:00 – 09:30 Закуска 
09:30 – 10:30 Преглед на областните програми и общински планове в 

трансграничния регион (България – Сърбия) по отношение на 
тяхната хармонизация и интеграция – Стоян Динев 

10:30 – 11:00 Кафе-пауза  
11:00 – 12:00 Проект на обща стратегия за целесъобразно оползотворяване 

на минералните води в трансграничният район – Стоян Динев 
12:00 – 14:30 Обяд 
14:30 – 15:30 Възможности и перспективи  за рационално ползване 

на минералните води в Долнобанския геотермален 
басейн (I част) – проф.  д-р инж. Павел Пенчев, 
председател на УС на Българската асоциация по 
подземни води 

15:30 – 16:00 Кафе пауза 
16:00 – 17:00 Дискусия 
17:00 – 19:00 Свободно време 
19:00 – 21:00 Вечеря 
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18 декември (сряда) 
 

08:00 – 09:30 Закуска 
09:30 – 10:30 Възможности и перспективи  за рационално ползване 

на минералните води в Долнобанския геотермален 
басейн (II част) – проф.  д-р инж. Павел Пенчев, 
председател на УС на Българската асоциация по 
подземни води 

10:30 – 11:00 Кафе пауза 
11:00 – 12:00 Дискусия 
12:00 Закриване на срещата и отпътуване на участниците 

 


