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Новини от България
Бойко Борисов: Правителството е за втори лифт над банско, но
нищо в Пирин няма да се прави без съответните процедури по
екологичното законодателство
„В този план няма нищо, което касае
строителство, няма керемиди, няма тухли, няма
хотели, няма сгради, няма каквото и да било. И
специално
тук
се
обръщам
към
екоорганизациите, че всяко инвестиционно
намерение, което ще се прилага в Пирин, минава
на екологична оценка, оценка на съвместимост и
всички необходими и указани в закона действия.
Сиреч, не може да се направи една колиба, не
хотел – една колиба, без да мине съответната процедура по екологичното
законодателство.“, подчерта министър-председателят Борисов на брийфинг след
приетите от правителството изменения и допълнения в Плана за управление на

Национален парк „Пирин“ в частта „Норми, режими, условия и препоръки за
осъществяване на дейностите“ на 28 декември 2017 г.
Повече информация

Министър Ангелкова: Решението на Министерски съвет ще
подпомогне Банско да се превърне в целогодишна туристическа
дестинация
"Тази възможност е свързана и с една от основните цели в работата на
Министерството на туризма - България да е туристическа дестинация за четири сезона",
обясни министърът на туризма Ангелкова извънреден брифинг в Банско на 28 декември
2017 г., в който участваха също комисарят по регионална политика на ЕК Корина
Крецу и кметът на общината Георги Икономов. Повече информация

Новини от света
Най-популярните туристически атракции в Инстаграм за 2017 г.
Инстаграм е най-голямата социална мрежа в
света за споделяне на снимки и кратки видео
клипове с над 800 милиона потребителите. Ето
класация за десетте туристически атракции в
света, които най-често са отбелязвани на снимки,
публикувани в Инстаграм през 2017 г., сред които
попадат четири атракциона на Дисни.
Вж. класацията

Най-често сниманите градове в Инстаграм за 2017 г
Ню Йорк, Москва и Лондон са градовете, с
най-често публикувани снимки в Инстаграм през
2017 г. Кои други са в топ 10?
Вж. класацията

