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Без коли до втория лифт на Банско 

Само спортни съоръжения в ски зоната над курортното градче 

 

При изграждането на втория кабинков лифт в ски зоната над Банско трябва да се забрани 

достъпът на коли до нея. За това ще настоява министърът на околната среда Нено Димов. 

Той разви предложението си в разговор с граждани във Фейсбук. В момента голяма част от 

туристите се качват в ски зоната с коли, което значително увеличава замърсяването в 

района, подчерта Димов. Той е разпоредил на ръководството на "Пирин" да прегледа пътя 

и щетите, които са нанесени от автомобилите. 

Няма инвестиционно предложение за втори лифт, което да е внесено официално в 

министерството на околната среда, съобщи министър Димов. Според него местните 

общности трябва да имат водеща роля, защото те са най-заинтересовани и за опазване на 

околната среда, и за развитието на бизнеса и туризма. Добре е спортните съоръжения да 

превозват туристи и през останалите месеци, не само в зимния сезон, смята Димов. 

В рамките на спортната зона над Банско могат да се изграждат единствено и само спортни 

съоръжения - лифтът, други съоръжения и писти. Как те ще бъдат изграждани, зависи от 

решения на експерти и дебати, подчерта Нено Димов. Той бе категоричен, че е забранено 

строителството на хотели и други сгради. Няма никакви вратички за евентуалните 

инвеститори в това отношение, увери министърът. 

Допустимото строителство в рамките на парка е близо 48%, като в 45 на сто от разрешените 

зони е допустимо само изграждане на водохващане за питейни нужди. В 2% от територията 

в района над Банско е позволено строителство на ски съоръжения, подобно строителство е 

допустимо и на територията на 0,6% от парка над Добринище. 

Искаме ли България да бъде ски дестинация, това трябва да се запитаме, каза още министър 

Нено Димов. Излизайки от темата за Банско, трябва да говорим и за Рила и за другите 

планини, допълни той. 

 

 

ИЗТОЧНИК: actualno.com 

ДАТА: 03.01.2018 

Откриваме председателството със сурвакари и църковни песнопения 
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Най-високопоставените гости от Европа, които ще дойдат у нас за откриването на 

българското председателство на Съвета на ЕС на 11 януари, ще бъдат посрещнати от 

сурвакари от Перник. Дружина от Пернишко ще покаже на председателя на Европейския 

парламент Антонио Таяни, на председателя на Съвета на ЕС Доналд Туск, на шефа на ЕК 

Жан-Клод Юнкер и цялата Европейска комисия хилядолетния обичай Сурва. Фолклорната 

традиция, която през 2012 г. бе в топ 20 на нематериалните Чудеса на България, бе вписана 

през декември 2015 г. в списъка на защитените от ЮНЕСКО живи човешки съкровища. Тя 

е една от гордостите на страната ни. 

Пернишките сурвакари ще чакат гостите пред Народния театър "Иван Вазов", където на 11 

януари ще е тържествената церемония по откриването на българското председателство. 

Специално приветствие пернишките сурвакари готвят и за акредитираните у нас 

чуждестранни журналисти. Детският хор на БНР ще изправи на крака в Народния театър 

държавниците на България и Европа минути по-късно. Малките таланти на България ще 

изпълнят химните на България и Европа. ВИП гостите ще се насладят на църковните 

песнопения на камерния ансамбъл "Йоан Кукузел–Ангелогласният". Гвоздей на програмата 

е изпълнението на ансамбъл "Българе". Европейците ще чуят и уникалните изпълнения на 

група "Булгара". Тя е създадена в края на 2002 г. от композиторите Костадин Генчев и Кирил 

Добрев. Генчев е бил композитор в Оркестъра за народна музика на БНР и солист в концерти 

на Мистерията на българските гласове.  

По време на председателството си България ще бъде домакин на една среща на върха с 

участието на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС и 

страните от Западните Балкани. Ще се проведат 12 неформални заседания на Съвета на ЕС 

и над 20 срещи на високо ниво, както и пет срещи от парламентарното измерение. На 

експертно ниво ще се състоят над 170 срещи и заседания, а под егидата на 

председателството е планирано да се проведат още около 85 събития. За официалното 

откриване на председателството на 11-12 януари се организира посещение на чуждестранни 

журналисти. 

 

 

ИЗТОЧНИК: в. Труд, стр. 7 
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Европредседателството ни стигна и до Френските Алпи 

 

С галаконцерт на ансамбъл "Българе" и представяне на българската етноджаз група "Виво 

Монтана" днес се открива българският сезон в Горна Савоя във Френските Алпи. Това е  

първото и най-мащабно културно събитие на българското председателство на Съвета на ЕС 

в чужбина. 

По инициатива на посолството ни в Париж и престижния френски курорт Ле Каро в 

продължение на две седмици България представя изобразително и приложно изкуство, 

танцова и музикална традиция, кино, гастрономия, както и възможности за туризъм. 
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Програмата включва изложба и тематични ателиета на художниците Димитър Петров и 

Васил Колев, български киновечери с прожекции на филми и дебат върху съвременното  

българско кино. Предвидени са ежедневни концерти, дегустации и продажби на български 

деликатеси и вина с участие на производителите. 

С галавечер на ансамбъл "Българе" ще започне символично откриване на Българското 

председателство в присъствието на представители на френския политически, културен и 

делови елит. 

 

 

ИЗТОЧНИК: в. Монитор, стр. 11 
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Гърция въведе данък "Престой" за настаняване в хотелите 

 

Гърция вече събира новия туристически данък, който влезе в сила от 1 януари 2018 г. В 

страната се въвежда допълнителна такса "Престой", чийто размер зависи от вида на 

настаняването. Таксата се заплаща на място от туристите при настаняване в Гърция и варира 

в зависимост от официалния рейтинг на обекта.  

В някои случаи новият данък вече е включен в общата цена, когато резервирате чрез 

booking.com. Цените за апартаментите са 0.50 евро на стая на вечер. Таксата за хотел 1-2 

звезди е 0.50 евроцента на стая на вечер, а за 3 звезди 1.50 евро на стая на вечер. Таксата за 

четиризвезден е 4 евро, а за петзвезден - 5 евро за стая на вечер.  

Председателят на Туристическата камара Йоргос Цакирис смята, че държавата ще печели 

около 84 млн. евро годишно от новия налог, но икономиката ще загуби 340 млн. евро. Това 

показва проучване на консултантската компания Grant Thornton. Според анализа новият  

данък ще повиши средната цена на стая с 1.9%, което ще намали търсенето и това ще доведе 

до спад от 2.5% (435 млн. евро) в доходите на хотелите.  

 

 

ИЗТОЧНИК: в. Телеграф, стр. 8 
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Туристи от пет континента в Търново 

 

Туристи от пет континента са посетили търновските музеи през изминалата 2017 г. 

Общо културно-историческите забележителности са разгледани от 440 679 души, от които 

260 575 българи и 180 107 чужденци. Ръстът на посетителите е 6%, като броят само на 

чуждите туристи се е увеличил с 26 на сто в сравнение с 2016 г. 

През изминалите 12 месеца туристическите обекти са разгледани от 1487 деца, 80 187 

ученици и 15 186 студенти. Сред чужденците най-многобройни са европейците -124 842  
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души. В сравнение с 2016 г. миналата година румънските туристи са нараснали с над 8000 

души и са достигнали 26 872. На 14 839 са се увеличили посетителите от Великобритания,  

13 700 са били испанските туристи, 13 623 французите, 9927 германците и 7605 

австрийците. Нараснал е интересът към музейните обекти на туристи и от други 

континенти. Туристите от САЩ са били 27 339, австралийците 3182, а азиатците - 19 818, 

от които 8250 китайци и 2170 японци. 

 

 

ИЗТОЧНИК: в. Земя, стр. 18 
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Над 8 хиляди души са посетили Музея на бойната слава в Ямбол 

 

Над 8 хиляди души са посетили през миналата година общинския Музей на бойната слава в 

Ямбол, съобщи директорът му подполковник Милчо Начев. Сред посетителите са 

туристически групи от други градове на страната, както и от чужбина.  

Приключи изграждането на залата за експониране на макет на легендарния германски 

цепелин L59. По време на Първата световна война той е бил базиран в специално изградена 

дирижабълна станция с хангар край града. С него в края на 1917 година е извършен най-

продължителният полет дотогава - 95 часа без междинно кацане, или 6800 километра до 

столицата на Судан Хартум и обратно.  

 

 

ИЗТОЧНИК: сп. EVA, стр. 128 

ДАТА: 04.01.2018 

 

Relais&Chateaux стъпи в България 

 

Бутиковото имение Zornitza family estate стана първият български член на престижната 

световна асоциация Relais&Chateaux. Новината бе съобщена по време на годишния конгрес 

на асоциацията в Мадрид, а членството влиза в сила от 1 март 2018 г. 

Основаната през 1954 г. асоциация Relais&Chateaux обединява над 550 хотела и ресторанта, 

управлявани от независими хотелиери, готвачи и собственици, водени от любовта към 

професията и от желанието за безупречни отношения с клиентите. С партньори в 62 страни, 

Relais&Chateaux предлага огромно разнообразие от изключителни дестинации - от лозята в 

долината Напа в Калифорния и Прованс във Франция до плажове на Индийския океан, 

заснежени високопланински хижи, селски къщи, обградени с лозя, гурме ресторанти в 

центъра на големи градове, вили с изглед към морето или на брега на романтично езеро. 

Сред членовете на Relais&Chateaux са имоти, притежание на прославени брандове като 

Taittinger, Salvatore Ferragamo и др. В основата на асоциацията са ценностите, споделяни от  
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членовете й по целия свят - принос към региона, човешки взаимоотношения, споделяне и 

отдаденост, уникалност. 

Изключително високите стандарти на Relais&Chateaux се контролират от обучени 

инспектори, които пътуват по света и оценяват кандидатите въз основа на над 300 критерия. 

Избраните за членове на веригата се задължават да опазват и развиват богатството и 

многообразието на своя регион, да предлагат първокласна кухня и да спазват най-добрите 

традиции в гостоприемството. От 2011 г. веригата Relais&Chateaux има обща харта с 

ЮНЕСКО за съхранение на тези непреходни ценности. Zornitza Family Estate спечели 

единодушната подкрепа на международните оценители. Имението бе открито преди една 

година и е носител на редица престижни награди, включително и на наградата за качество 

на Wine Spectator. 
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