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Пистите в Пампорово отговарят на изискванията по Наредбата за 

обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в 

България, която деи ства за първи път през настоящия зимен сезон. По 

степен на сложност в курорта са определени 2 зелени писти, 2 – сини, 4 – 

червени и 2 – черни. Остават още 5 писти, които ще бъдат проверени 

допълнително, след като се натрупа по-голяма снежна покривка. 

Резултатите съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова и обяви, 

че инспекциите ще обхванат Банско и Боровец, както и по-малките зимни 

курорти. В събитието, което се проведе на 14 януари, се включи и 

председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър 

Маргаритов, а в комисията, която проверява ски зоните участват 

инспектори на Министерството на туризма и КЗП, както и външни 

експерти от Българската федерация 

по ски, Българското ски училище и 

др. 

„Основната ни цел е да гарантираме 

безопасността на туристите, но 

искам да призова и всички 

практикуващи зимни спортове да 
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бъдат отговорни към 

собственото си здраве и това на 

околните“, каза министър 

Ангелкова. Тя съобщи, че като 

цяло зимните курорти 

отговарят на изискванията, но 

до този момент те не са били 

разписвани и не е имало единни 

стандарти за безопасност. 

Браншът настоява от 80-те 

години на миналия век държавата да въведе регламентация в областта на 

зимния туризъм и любителското упражняване на снежни спортове. След 

близо 40 години чакане, първата стъпка в момента е направена като 

наредбата за ски пистите бе приета, а сега започват и фактическите 

проверки по нея. Факт е и наредбата за деи ността на ски учителите, по 

която в момента текат обществените обсъждания. „Целта ни е да въведем 

единни стандарти и съвместно с бранша да набележим ефективни и 

работещи мерки“, подчерта Николина Ангелкова. 

По-късно същия ден бе направена и проверка на един от хотелите в 

курорта по изискванията в Закона за туризма. Инспекторите провериха 

дали са налице удостоверение за категоризация на обекта и табела с 

категории ната символика, изискаха ценоразпис за нощувките и другите 

предлагани допълнителни услуги, както и регистър на настанените 

туристи. Проверката, която бе съвместна между Министерството на 

туризма и Комисията за защита на потребителите, не констатира 

нарушения. Министър Ангелкова припомни, че в края на февруари ще 

влезе в сила и новата Наредба за категоризация и прекатегоризация на 

местата за настаняване и заведенията за хранене, която е сред наи -

важните регулационни документи в сектора. „Процедурите и сега се 

правят по нея, но се дават само предписания, без санкции. До момента 

около 600 обекта са преминали процедурата, като резултатите показват, 

че браншът има готовност да отговори на изискванията“, съобщи тя.     

Друга новина от посещението в региона бе, че Смолян и Чепеларе ще се 

включат в билборд кампанията на Министерството на туризма за 

насърчаване на вътрешния туризъм. До момента тя обхваща над 10 

общини, а първоначалните резултати и интерес към нея са много добри. 

„Благодаря на кметовете за това сътрудничество. Мисля, че показахме, че 

подобни кампании могат да се правят с минимални средства, ако се 

подходи с професионализъм и координация“, подчерта Николина 

Ангелкова. Тя проведе и среща с кметовете от областта, с които обсъди 

мерки за насърчаване на регионалния туризъм и възможностите за 

инвестиции в сектора.    



 

 

 

Избраха ни за партньор на “Зелена седмица" 

17 януари 2016г. 

През 2018 г. България ще е страна партньор на най-голямото в света Междуна-

родно изложение за земеделие, храни и градинарство "Зелена седмица" в Бер-

лин. За това се договориха вчера зам.-министърът на земеделието и храните Ва-

сил Грудев и организаторите на панаира на среща в германската столица. От 

2011 г. страната ни постоянно кандидатства за това партньорство, сега договор-

ката е налице, каза Грудев. По думите му изборът на 2018 г. не е случаен, тъй 

като това ще е годината на България в ЕС. През втората половина на 2018 г. се 

предвижда страната ни да поеме председателството на Съвета на ЕС. 

"Потенциалът за използване на логото на "Зелена седмица" е изключително до-

бър, за да може да популяризираме българския бранд. Тук не говоря само за зе-

меделските стоки, а и за възможността за популяризирането на марката Бълга-

рия и като туристическа дестинация", коментира Грудев. 

В рамките на тазгодишната "Зелена седмица" той се срещна с министрите на земеделието на Унгария и 

Естония. 

 
Източник: в. Стандарт, 17.01.2016 г. 

 

 

Ден на снега в българските зимни курорти 

16 януари 2016г. 

 

 

Може би не случаи но точно днес започват 
обилните снеговалежи, явно времето само си 
прави връзка, защото днес е световният ден 
на снега. Обявяването на този празник е ини-
циатива на Световната ски федерация, а цел-
та е децата да се въвлекат от наи -ранна въз-
раст в зимните спортове. Тази година в снеж-
ния празник се включват 484 зимни курорта 
от всички континенти. У нас Пампорово, Бан-
ско, Боровец и Витоша също отбелязват 
празника с различни прояви по пистите си. 

Сняг за всички – ето така Банско посрещна 
туристите днес. Писти, ски, снежни топки и 
шеи ни – позабравената истински детска зи-

ма оживя на Бъндеришка поляна. 

Световния ден на снега в Банско избраха да посветят на децата – за да ги зарадват с много сняг, а 
и за да ги заразят с магията на зимните спортове. Затова цените за кабинковия лифт бяха симво-
лични. 

Иван Обреи ков, маркетинг мениджър на ски зона Банско: “Много деца не са идвали в планината 
и не знаят за какво става дума. Това е единият от начините да ги приобщим към планината, раз-
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бира се, ако прокарат ски или сноуборд, това е още по-голямо постижение.” 

И ако Бъндеришка поляна днес можеше да говори, със сигурност щеше много да разказва за 
детските игри в деня на снега, които бяха безброи ни. 

И един неразделен клас искаше да сподели с нас вълнението си от днешния празник: “Много 
сме щастливи че сме тук, печелихме мечета, играхме, гледахме концерта, скачахме на батути, 
карахме и моторна шеи на.” 

Сняг вали и в Пампорово, новата снежна покрива там е около 15 сантиметра. Същинският праз-
ник по случаи  деня на снега в Пампорово ще започне утре. В 10 часа на ски център Студенец ще 
има много игри с шеи ни, дърпане с въже, слалом, стрелбище със снежни топки и много други 
забавления. 

В Пампорово утре (17.01.2016 г.)  всички деца до 6 навършени години ще ползват безплатно 
лифтовете, а тези до 12 години ще заплащат символична цена за лифт карта от 1 лев. 

И Боровец е снежен. Очаква се до утре (17.01.2016 г.) снежната покривка там да достигне 50 
сантиметра. 12 писти са отворени в курорта, сред тях Рила, Иглика и Ротата, които са подходя-
щи за начинаещи скиори. 

В Световния ден на снега в Боровец снежният парк през целия ден работеше напълно безплат-

но за децата. По-големите получиха началното си обучение по ски и сноуборд от професионал-

ните инструктори, а наи -напредналите се спускаха по предварително нареденото трасе на пис-

та „Рила”. 

 

Източник: БНТ2 

 


