
 
 

 

 

ДО: г-н Илиян Бърсанов 

Кмет на Община Брегово 

 

Уважаеми г-н Бърсанов, 

 

                От името на екипа на Нестле България и от свое име, бих искала да благодаря на Вас и 

целия Ви екип за активното участие и отдадеността в конкурса „Нестле за Живей Активно 2020“! 

Заедно успяхме да бъдем пример на цялото общество, доказвайки, че с малки усилия можем да 

сме по- активни в своето ежедневие и да допринесем за опазването на природата ни, запазвайки 

отговорността към собственото си здраве, оставяйки автомобилите си и придвижвайки се повече 

пеша. За нас беше голяма чест да бъдем свидетели на това какви усилия полагате да подобрявате 

ежедневието на жителите в своята община, независимо от трудната ситуация, свързана с 

пандемията от COVID-19, като насърчавате здравословния начин на живот и ползата  от движение. 

В ролята си на представителите на местното самоуправление, Вие активно подпомагате 

процъфтяването и развитието на местните общности, защото ги вдъхновявате да се движат повече 

и да се хранят балансирано. Точно затова и националният конкурс, насочен към общините „Нестле 

за Живей Активно! 2020 г.“ се приема толкова добре и вече втора поредна година успява да  

ангажира активното участие на хиляди хора от различни населени места в страната. 

С радост бихме искали да Ви съобщим, че сте сред финалистите на Националния конкурс 

между общините „Нестле за Живей Активно!“. Бихме искали да Ви споделим, че от всичките взели 

участие 22 общини в „Нестле за Живей Активно!“, в конкурса през 2020 г. с се включиха общо 19 

общини: Бургас, Белослав, Брегово, Брезник, Девня, Добрич, Дряново, Кнежа, Козлодуй, Мездра, 

Мизия, Плевен, Велики Преслав, Вълчи Дол, Ардино, Берковица, Ботевград, Смядово, Созопол. До 

финала стигнаха: Добрич, Бургас, Велики Преслав, Плевен, Берковица, Ардино и Брегово. Те бяха 

избрани по предварително изпратени критерии от жури в състав: Асен Марков, главен секретар на 

Министерството на младежта и спорта, Мария Яровая, представител на НСОРБ,  волейболистът 

Евгени Иванов-Пушката и неговата съпругата Маруся Иванова, които са дългогодишни посланици 

на инициативата, Мария Тодорова, юрист на Нестле България 

 



 

 

С удоволствие Ви каним да представите своя проект на специално организирано 

събитие, чиято цел е да бъде отличена общината, която ще получи възможност да реализира своя 

проект през настоящата 2021 г. Онлайн награждаването ще се състои на 28.01.2021 г. от 11:00 часа. 

(допълнително ще предоставим информация за платформата и начина, по който ще реализираме 

дигиталното събитие). В награждаването ще вземат участие и останалите общини финалисти, 

класирани на база на изпълнени активности и критерии на конкурса. В края на събитието ще бъде 

излъчен победителят, който ще получи парична награда на стойност от 20 000 лв., за да реализира  

предложения проект.  

По време на събитието ще имате възможността в рамките на 5 минути да представите 

проекта, да разкажете каква е необходимостта от изпълнението му, а също и планираните от вас 

дейностите, свързани с активния начин на живот и балансираното хранене, които бихте искали да 

реализирате във Вашата община. Също така бихте могли да споделите пред журито мотивите да се 

включите както в инициативата „Нестле за Живей активно!“, така и в Националния конкурс на 

общините.  

Вярваме, че с общи усилия ще успеем да насърчим активно движение,  спорт и 

балансираното хранене в обществото в България. 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Ваня Костова, APRA PN, 

v.kostova@apraagency.com, 0893 36 30 82.  

 

Благодаря Ви предварително и оставам в очакване на Вашия отговор! 

С уважение:  
 

        Нели Ангелова 
        Директор Комуникации 
        Нестле Югоизточен пазар 


