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При общата работа се 
раждат и общи идеи, всеки 
научава от другия по нещо. 
„Ние се научихме да гледа-
ме по-иначе на много неща, 
научихме се как може да се 
работи и без много приказ-
ки (в Холандия съвещанията 
и изглаждането на различи-
ята отнемат много време и 
енергия), а българските ко-
леги научиха от нас, надявам 
се, че е добре да се работи 
съгласувано и в съгласие 
(урбанисти, пътни инженери, 
експерти по околната среда) 
от самото начало“, казва Ян. 
Така гаранцията за успех е 
по-голяма. За него е било 
много приятно да работи с 
българските колеги, с кмета 
на Сандански, с областната 
управителка на Кърджали, 
със заместник-кметовете на 
Варна. От Холандия в Бъл-
гария идват неколкократно 
кметът на Делфт и замест-
ник-кметът на Лейдсендам-
Форбург. Те остават трайни 
приятели на България и гра-
довете, с които Хага работи.
„Преди да тръгнем за Бъл-

гария, ни раздадоха „Упътва-
не в културата и традициите 
на българите“ и как да избяг-
ваме неудобни моменти, но 
нямаше нужда от това упът-
ване“, разказва той.
Когато хората искат 

да се разберат, винаги 
ще се разберат,

дори и когато „да“ е „не“ и 
„не“ е „да“ (има предвид 
кимането с глава). „Когато 
видяхме, че има готовност 
за нови инициативи, колко 
изобретателни са колегите в 
намирането на решения, бя-
хме спокойни, че ще успеем 
и всеки един от нас (и от две-
те страни) ще остане накрая 
обогатен с идеи. Така и стана. 
Българските колеги научиха 
от нас, че си струва да се от-
дели повече време на предва-
рителни разговори и изглаж-
дането на различията. Че си 
струва да се работи заедно 
(и във Варна, и в Кърджали 
се направиха успешни спора-
зумения за междуобщинско 
сътрудничество в редица ва-
жни области - като управле-
нието на водите, обновяване 
на връзката град-село, тури-
зма). Холандските колеги, от 
друга страна, разбраха, че за 
някои проблеми има и по-
пряк начин за решаване, без 
изтощителните компромиси, 
на които е изградена холанд-
ската управленска култура“, 
разказва той.
Ян е доволен, че е имал 

шанса да работи с български 
колеги, а в свободното си 
време да се наслади на кра-
сивата природа и да опознае 
хилядолетната история на 
страната ни. Той посещава 
няколко пъти София, има 
щастието да види Боянска-
та църква и многобройните 
слоеве история в центъра 
на столицата ни. Успява да 
види и Роженския манастир 
и скалите около Мелник. 
„Колко много бисери има 
България!“, споделя той. 
„Манастирите, невероятната 
природа, малките улички в 
градове като Мелник и ста-
рия Пловдив, цветовете на 
българските черги, халища - 
това не се забравя!“ А Варна 

и Балчик и морето с него-
вия пленителен син цвят (за 
разлика от мътнокафявото 
Северно море) стават близки 
на холандците и ги карат да 
се връщат там с удоволствие. 
И те са единодушни за неве-
роятната гостоприемност на 
хората. В Сандански, Кър-
джали, Варна, София, Плов-

див, Бачково, Широка лъка 
- навсякъде впечатленията 
са, че хората са открити и 
топли, непосредствени; Ян и 
колегите му отнасят тази то-
плина към страната си.
България остава близка за 

Ян, дори и когато е в Хо-
ландия. В Хага често посе-
щава българската църква 

с нейните красиви икони и 
богати иконостаси - място, 
където българи, холандци, 
арменци, грузинци, често и 
други се срещат и се молят 
заедно. Той се включва в ак-
ция за запазването й. Когато 
община Хага лансира плано-
вете си за преустройство на 
квартала, където се намира 

църквата, и на нейно място 
се предвижда паркинг, Ян 
използва положението си на 
служител на общината да за-
щити оставането на храма.
Какво би искал да види 

още в България? „Повече 
велосипеди и по-малко ко-
ли!“ 

Придвижването с 
колело е по-добре за 
здравето, за въздуха, 

за портмонето! 
В Холандия е любимо 

превозно средство. И за 
обикновения холандец, и за 
премиера Марк Рюте и прес-
толонаследничката принцеса 
Амалия, която ходи на учи-
лище с велосипед. За улесня-
ване на колоездачите в Хо-
ландия се строят удобни пар-
кинги, а велоалеите са във 
всякакъв формат. За специ-
алните кръстовища има спе-
циални обозначения. Всичко 
това може да се направи и в 
България. Ян смята, че неза-
висимо от различния релеф 
това е възможно. Особено в 
момента повече от всякога е 
важно да продължаваме да 
инвестираме един в друг, да 
продължаваме се опознава-
ме и сближаваме.

разкрасява България

(Продължение от 15-а стр.)

Холандски  
урбанист

Ян Терморсхаюзен е 
доволен от подобря-

ването на обществе-
ните паркинги  

в България.

Велоалея в Холандия. Урбанистът смята, че у нас трябва да бъдат създадени по-добри условия за 
придвижване с колело.


