
 

   О Р Г А Н И З И Р А     Б И З Н Е С  -  С Е М И Н А Р    на тема: 

     

“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА БИЗНЕСА, 

ИНФРАСТРУКТУРНАТА СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ, 

ДЪРЖАВНАТА  И  МЕСТНАТА  АДМИНИСТРАЦИИ С 

ВОЕННИ БАЗИ В ПРОЦЕС НА КОНВЕРСИЯ, ИНЖЕНЕРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ  И  

ПРАВНИ  АСПЕКТИ” -  К Р А Т Ъ К   В А Р И А Н Т 

 
1. Място и време      -   Ню Йорк, Вашингтон, Бъфало, Джаксънвил, Маями, Лас Вегас 

на провеждане:         Сан Диего, Лос Анджелис и Сан Франциско,  САЩ 

            7 ноември  - 17 ноември 2019г.   

                           

2.  Организатори:      -    АТЛАНТИЧЕСКИЯТ  КЛУБ  В  БЪЛГАРИЯ 

   -    ОБЩИНАТА  и  УНИВЕРСИТЕТА  

         на  ДЖАКСЪНВИЛ,  ФЛОРИДА,  САЩ 

 

      3.  Със съдействието  -    КАМАРА на СТРОИТЕЛИТЕ в БЪЛГАРИЯ  /КСБ/ 

            на:      -    КАМАРА на ИНЖЕНЕРИТЕ в ИНВЕСТИЦИОННОТО  

        ПРОЕКТИРАНЕ /КИИП/  

- УНИВЕРСИТЕТА по СТРОИТЕЛСТВО и  

         АРХИТЕКТУРА  „ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ - СОФИЯ 

      -   СЪЮЗА на СТРОИТЕЛНИТЕ  КОНСТРУКТОРИ в   

            БЪЛГАРИЯ”  /ССКБ/ 

4.  Почетен директор -    д-р  СОЛОМОН  ПАСИ  - ОСНОВАТЕЛ  и  ПРЕЗИДЕНТ  

                  на проекта:                   на  АТЛАНТИЧЕСКИЯT   КЛУБ  в  БЪЛГАРИЯ 

 

5. Ниво на                   -    Управители на строителни и проектантски фирми и  

                  участниците:            и техните заместници, кметове, председатели и 

          членове на общински  съвети и на  управителни органи  

          на дружества от системата  на  местното самоуправление, 

          както и членове на техните семейства 

 

6. Сертификация:     -   ДИПЛОМ – СЕРТИФИКАТ от Общината на Джаксънвил 



 

 

АНОТАЦИЯ 
 

Цел на обучителният семинар е чрез лекции, беседи, срещи в учреждения, фирми,  

военни бази и други обекти участниците да се запознаят с опита там, да разширят 

познанията си, да увеличат продуктивността си в ежедневната си дейност и да генерират 

ефективни виждания, които биха могли да се реализират в полза на обществото в 

сегашните трудни условия. Поради големия интерес към тази инициатива, стана вече 

традиция отново да организираме такъв обучителен семинар. Той е предназначен за 

собственици и представители на общостроителни и пътностроителни фирми, мениджъри 

от строителната индустрия, проектанти, изпълнителни и надзорници в експлоатацията 

и реконструкцията на транспортни съоръжения,  както и за широк кръг представители 

на частния бизнес. За организацията на семинара отново сме подпомогнати от 

КАМАРАТА на СТРОИТЕЛИТЕ в БЪЛГАРИЯ (КСБ), както и от БЪЛГАРСКА 

БРАНШОВА КАМАРА “ПЪТИЩА” (ББКП), КАМАРА на ИНЖЕНЕРИТЕ от 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП),  СЪЮЗА на СТРОИТЕЛНИТЕ  

КОНСТРУКТОРИ  в  БЪЛГАРИЯ  (ССКБ), и УНИВЕРСИТЕТА по СТРОИТЕЛСТВО и 

АРХИТЕКТУРА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – СОФИЯ (УСА). 

 Семинарът се организира за двадесет и седми пореден път и е във връзка с 15-тата 

годишнина от успешното присъединяване на нашата страна към структурите на НАТО и 

13-тата годишнина от подписаното в края на м. април 2006г. в София Споразумение 
между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в областта на 

отбраната. Реализирането на възможностите, произтичащи от това споразумение 

изисква нов тип взаимоотношения между държавната и местната администрации и 

разположената на територията на общината  военна база. За пример сме избрали най-

типичните случаи за района на град Джаксънвил, Флорида - две  военноморски бази – 

Blount Island Command и Маурort Air Naval  Station, както и една закрита военно-

въздушна база Cecile Air Field, която изключително успешно използва съоръженията си за 

граждански цели – учебна авиационна работилница на местния колеж, учебно летище и 

хангари, отдавани под наем и др.Като отправна точка за изясняване на взаимодействието 

на военната база с общината ще приведем пример с вай-голямата военна база, 

разположена в района на Джаксънвил - военноморската и военно-въздушна база – 

Jacksonville US Naval Air Station. При близо 17 000 военнослужещи и волнонаемни 

служители в базата с годишен бюджет по официални данни около 2 милиарда долара,  

общият годишен ефект за икономиката на общината надхвърля 7 милиарда долара. 

Запознаването с американския опит би имало голямо значение за ефективното 

взаимодействие на общинската администрация с разположената на нейна територия 

военна база. 



 

 Не на последно място интерес представлява и американския опит при 

“конверсията” на военната база – след закриването на активната военна база нейния 

“втори живот“ за граждански цели. Тук идеите за използването й са многобройни – учебни 

полигони, складове, ремонтни съоръжения и др. 

 Академичната част на програмата е съобразена с нивото и интересите на 

участниците и е изчистена от излишното теоретизиране на проблемите. Има широки 

възможности за дискусии, разговори и обмяна на опит. Лекторите са специалисти с висока 

квалификация и широки контакти в своята област. Осигурен е превод.  

Извън официалната част на посещението сме се постарали да предложим на 

участниците и наситена  информационна и културно-развлекателна програма. Включили 

сме почти всички интересни места в градовете, които посещаваме. Така смятаме, че 

участниците ще добият по-обхватна представа за Америка и за американския начин на 

живот и ще използват в своята област видяното и наученото.  

 
 

РАБОТНА  ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО  ПОСЕЩЕНИЕ  
 

      / 7 ноември  - 17 ноември  2019г./ 

 

7 ноември Отпътуване от България и пристигане в Истанбул. Полет  TURKISH  

четвъртък    AIRLINES TK - 1028 излита от София в 10.00 ч. и каца  в Истанбул в 11.25ч.  

  Полет  Истанбул - Ню Йорк. Полет TURKISH AIRLINES TK-001 излита от  

             Истанбул в 13.35ч. и каца в Ню Йорк /летище Кенеди - JFK/ в 17.30ч.  

  Излита от Ню Йорк /Кенеди/ в 20.30ч. и каца в Джаксънвил /JAX/ в 23.07ч.     

Настаняване в хотел  OMNI JACKSONVILLE  в централната част на града.  

 

8 ноември      Сутрин - Посещение в кметството на Джаксънвил. Встъпителна лекция на 

петък   д-р Джон Кресимбени – общински съветник и председател на бюджетната 

комисия на общината. Запознаване с финансовата политика на общината.   

 

Среща с представители на командването и посещение на  една от трите   

действащи военни бази в  града – MAYPORT  US Naval  Station, където  

доскоро  домуваше последния дизелов самолетоносач във ВМСна САЩ 

“John F. Kennedy–CV-67”, както  и пристанището  JAX PORT.  

                        След обяд – посещение на закритата военно  -  въздушна база СECILE   

AIR FIELD и запознаване с възможностите за   ефекгивно  използване  

на съоръженията й за граждански цели. 

                       



 

Вечер - Тържествена  вечеря в Юнивърсити Топсайдер клуб за 

официалното  връчване на сертификатите. 

   

9 ноември     Сутрин – отпътуване от Джаксънвил. Посещение на курорта Дайтона бийч 

събота с известния плаж и автомобилната писта DAYTONA SPEEDWAY. /около  

  80 мили – 1,5 часа път/ Разглеждане на космодрума “ДЖОН Ф. КЕНЕДИ   

  СПЕЙС  ЦЕНТЪР”,  Кейп Каневерал (около 120 мили) и курорта Палм  

  бийч. Настаняване в хотел “HILTON  FORT LAUDERDALE Marina”. 

 

10 ноември    Посещение на световноизвестните курорти Маями Бийч и Маями. 

неделя            Вечер - Полет Маями –  Лас Вегас  SPIRIT AIRLINES -777. Излита от  

  Маями  в 20.35ч. и каца в Лас Вегас в 22.59ч.  Полетът е директен и  

  продължава около 5 часа, а   часовата  разлика между Източното  

  /Атлантическото/ и Западното /Тихоокеанското/  крайбрежие на САЩ е 3  

  часа. Настаняване в хотел “ЕXCALIBUR”  на “стрипа” на Лас Вегас. 

 

11 ноември    Сутрин -  Получаване  на вановете, кратка обиколка  на Лас Вегас.  

понеделник  Разглеждане на уникалното хидротехническо съоръжение–язовира “Хувър”, 

  снабдяващ с вода и електроенергия щатите Невада, Калифорния и Аризона. 

  Язовирът е построен, като са насочени федерални инвестиции по време на  

  Голямата депресия в началото на 30-те години и е христоматиен пример за  

  ангажиране в инфраструктурни  обекти на големи масиви от работна сила в  

  условията на голяма безработица. 

 

12 ноември   Сутрин–разглеждане на новостроящи се офисни, казино и жилищно-хотел-   

вторник ски комплекси, както и замразени заради икономическата криза  такива.  

След обяд - Разглеждане на Червения каньон, посещение на шоутата  

Изкуствения вулкан и Пиратската битка на Острова на съкровищата.  

  

13 ноември   Свободен ден. Възможност за хеликоптерна (или с автомобилите под наем) 

сряда    екскурзия над Гранд каньон – щата Аризона. 

 

14 ноември    Сутрин – Отпътуване с  ванове (или с автобус) през пустинята Мохаве за 

четвъртък     Сан Диего и Лос Анджелис  /около   300 мили – 5 часа път/. Разглеждане на 

Сан Диего  и известния остров Коронадо. Вечеря в историческата стара  

част на Сан Диего. Отпътуване за Лос Андджелис /около 100 мили–1,5 часа 

път/ .  Настаняване в хотел “SHERATON  GATEWAY LAX ”.  

   



 

15 ноември   Сутрин - обиколка  на Лос Aнджелис - разглеждане на Санта Моника, 

петък  Малибу, Холивуд, Бевърли хилс, Родео драйв, Китайския театър, Алеята  

  на славата  и Обсерваторията Грифит.  

След обяд -отпътуване за Сан Франциско /около 320 мили - около 5 часа/. 

  Нощувка в хотел HYATT PLACE DUBLIN/PLEASANTON в района на Сан  

  Франсиско. 

        

16 ноември    Сутрин – разглеждане на забележителностите на Сан Франциско:            

събота            посещение на известния  остров-затвор  Алкатраз („Скалата”), моста  

  Голдън гейт, рибарското селище,  разходка с прочутите трамваи. 

Вечер – Полет Сан Франциско – Истанбул. Полет TURKISH AIRLINES  

TK-080 излита от Сан Франциско в 18.15 ч. и каца в Истанбул в 18.10 ч. на   

17 ноември    следващия ден, неделя, 17 ноември. 

неделя            Вечер - полет Истанбул – София. Полет TURKISH AIRLINES  TK – 1029.  

  Излита  от Истанбул  в 20.10 ч. и  каца на летище София в 20.25 ч.  

 

    
 ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

 

       

 Таксата за участие е 1800 (хиляда и осемстотин) EURO, 2800 (две хиляди и 

осемстотин) USD и 380 (Триста и осемдемдесет) лева. Заплащането се извършва в лева по 

фиксинга на БНБ за деня. Левовата такса и 1800-те евро от валутната такса трябва да 

бъдат преведени при представянето на паспорта и документите за получаване на виза. 

Остатъкът от валутната такса (доларовата част) трябва да бъде преведен по сметката на 

технически обслужващата ни “СТАР Къмпани” ООД най-късно до две седмици преди 

датата на отпътуване за семинара. 

 

Цената включва : 

 

 - Визови услуги (при валидна американска виза отпада таксата от 380 лв.); 

            - Самолетни  билети  (икономическа класа) по линиите: София - Истанбул;  

              Истанбул – Ню Йорк; Маями  - Лас Вегас; Сан Франциско – Истанбул и  

   Истанбул - София. Авиокомпании  “TURKISH AIRLINES”  и  “SPIRIT   

  AIRLINES”. 

       Възможни са и други полети и авиокомпании, но в същите дни и часове! 

Всички летищни такси и  трансфери; 

-   Вътрешен транспорт  - автобуси по програмата и микробуси “ванове” 



 

    /7 и 12-местни/  постоянно на   разположение на участниците  с  

   включени  всички  консумативи; 

 -   Застраховки /медицински до 10 000 щ.д. и за автомобилите под наем/; 

-   Пълен пансион в двойна стая в луксозни хотели в  Джаксънвил, Маями, Лас 

Вегас,  Лос Анджелис и Сан Франциско; 

+ За самостоятелна стая се доплаща 680 евро; 

+ Храненето в Лас Вегас е тип “блок-маса – бюфет” 

 -  Входни билети за всички обекти, включени в програмата; 

 -  Водачи и превод на лекциите и срещите; 

 

   БАНКОВАТА  СМЕТКА, по която трябва да се преведе сумата е: 

 

     „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД,  IBAN сметка  в лева :  BG78 UNCR 9660 1051 8662 09    

 

 BIC код: UNCRBGSF  -  “ СТАР Къмпани “ ООД – София 

 

      

    Формулярите за визи и ксерокопия на паспортите /2-ра и 3-та   

    страница/ трябва да бъдат представени   най-късно до 4 октомври   

  /петък/ 2019г. в канцеларията на Атлантическия клуб,   

    бул.“България” № 111 , 5-ти етаж,  тел/факc: 02/80 84 916. 
 

Лица за контакт: 

 -  г-жа  Мария  Сапунджиева – 02 80 84 911 -Атлaнтическият клуб  

 -   г-н  Мирослав Атич – 0887 563 947 - МВнР   

  
Координатор на посещението: Джордж Банкс - George Banks 

Общински съвет  Джаксънвил -  моб.тел. 1-904-8993732. 

 



 

 
Джордж Банкс  и  Доналд Тръмп на предизборен митинг в Джаксънвил 04 август 2016г. 

 

Адреси на хотелите:  

 

Джаксънвил – OMNI Jacksonville Hotel 

tel.  001 – 904- 355- 6664 

Адрес: 245 Water Street, Jacksonville, Florida, FL 32 202 

 

Форт Лодърдейл  /Маями/ - HILTON  FLL  Marina Hotel 

tel. 001 – 954 – 463 – 4000 

Адрес: 1881 SE 17TH Street, Fort Lauderdale, Florida 33316 

 

Лас Вегас – EXCALIBUR  Hotel & Casino - tel. 001- 702- 597- 7100 

Адрес: 3850 Las Vegas Blvd. South,  Las Vegas, Nevada  89109 

 



 

Лос Анджелис – SHERATON  GATEWAY Hotel – Los Angeles 

International Airport   / LAX /   tel. 001- 310- 642- 4846 

Адрес: 6101 W Century Blvd.  Los Angeles, California 90 045 

 

Сан Франциско  –  HYATT   PLACE   Dublin/Pleasanton 

tel. 001- 925- 828- 9006  

Адрес: 4950  Hacienda  Drive, Dublin,  California 94568 

 

 

Полети: 

 

7 ноември  2019г.      Полет  София–Истанбул TURKISH AIRLINES. 

четвъртък  TK – 1028 излита от София  (терминал 2) 

 в 10.00ч. и каца в Истанбул в 11.25ч.  

 Среща на летището в 08.30ч.!!! 

 

7 ноември  2019г.       Полет  Истанбул – Ню Йорк  TURKISH AIRLINES.  

четвъртък              ТК - 1 излита от Истанбул в 13.35ч.  

     и каца в Ню Йорк (летище Кенеди-JFK) в 17.30ч. 

 

7 ноември  2019г.      Полет  Ню Йорк - Джаксънвил  JET BLUE/  

четвъртък     TURKISH AIRLINES  ТК – 8957/1677 (директен). 

 Излита от Ню Йорк (летище Кенеди-JFK) 

 в 20.30ч.  и каца в Джаксънвил /JAX/  в 23.07ч. 

 

10 ноември  2019г.  Полет   Маями – Лас Вегас  SPIRIT AIRLINES 777 

неделя                        (директен). Излита от Маями (Форт Лодърдейл - 

FLL)  в 20.35ч. и каца в Лас Вегас в 22.59ч.  

 

16 ноември  2019г.    Полет   Сан Франциско – Истанбул 

събота             TURKISH AIRLINES TK-80 излита от Сан  

    Франциско – SFO  в 18.15 ч.и каца в Истанбул в  

    18.10ч. на следващия ден, 17 ноември /неделя/.  



 

17 ноември  2019г.  Полет   Истанбул –  София TURKISH AIRLINES  

неделя         TK - 1029  излита от Истанбул  в 20.10 ч.           

                       KАЦА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ В 20.25ч. 
 

 

 


