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РАЗРАБОТВА СЕ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Работи се за създаването на специален
финансов механизъм за насърчаване инвестициите в туризма, като се проучват
добрите практики в страните с опит в тази
дейност. Това каза министърът на туризма
Николина Ангелкова по време на изнесеното заседание в гр. Смолян на Съвета за
развитие на регионите и националната
инфраструктура към Президентството на
тема „Държавна политика за насърчаване
на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелстваните региони
на България. Алтернативи на традиционните производства“. Събитието бе открито от
президента на Република България Росен
Плевнелиев, като в него участваха и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев,
министърът на регионалното
развитие и благоустройството
Лиляна Павлова, министърът на
земеделието и храните Десислава Танева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, депутати, представители на местните
власти, на работодателските организации, академичните среди,
неправителствени и браншови
организации, и др.
„Безспорно туризмът е една
от най-перспективните алтернативи на традиционните производства, която може да промени
облика на цели райони“, каза
министър Ангелкова. Тя посочи
за пример реставрираната крепост „Цари Мали град“ в село
Белчин, която привлича при-

близително половин милион туристи на
година. „От откриването на реставрирания
обект до момента са издадени 17 разрешителни за строеж и са разкрити нови 145
обекта за настаняване и подслон“, допълни
Николина Ангелкова. По думите й подобен
пример е и Палеонтологичното находище и
крепостта „Цепина“ край с. Дорково, където за около година са посрещнати 40 хил.
туристи, а приходите от дейността възлизат
на над 121 хил. лв. „Реновираната антична
вила “Армира” при Ивайловград също се утвърждава като предпочитана дестинация,
като за последната година туристическият
обект е посетен от над 10 хил. туристи“, каза
още министър Ангелкова.
„Само в Смолян миналата година са реализирани 22 млн.приходи от туризъм, а в

Южен централен район заетите в сектора
са над 22 хил. души. За региона най-перспективен е планинският туризъм и ние
подкрепяме неговото развитие“, подчерта
министърът на туризма. По думите й трябва да се работи не само за насърчаване на
зимните спортове, но и за алтернативните
форми на туризъм в планината – пешеходен, рекреативен и приключенски туризъм,
както и за планински екотуризъм.
Министерството на туризма подготвя
промени в Закона за туризма, с които се
цели завишаване на контрола за подобряване качеството на услугата в сектора и кадровото обезпечаване на индустрията, както
и намаляване на административната тежест
за бизнеса. „Разработихме и културно-исторически маршрути, които да фокусират
вниманието на национално
ниво и да спомогнат за подоброто представяне на
регионите и подобряване
връзката между тях“, обясни
министър Ангелкова. Според нея, сред най-важните
неща е имиджът на България пред света. „Бранд
България сме всички ние
и от нас зависи как ни възприемат по света“, допълни
Николина Ангелкова. Тя
съобщи, че стартира серия
от дискусии в България и
чужбина на тази тема, на
която се надява да привлече повече хора, които искат
и могат да помогнат на родината си.
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ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА В БЪЛГАРИЯ
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Каньонът на водопадите, Смолян
Малко
ПОЗНАТИ

Каньонът на водопадите е красива
местност близо до Смолян, в която са се
образували 46 водопади и ручеи. Той се
намира в началото на резерват „Сосковчето“. Каньонът може да бъде разгледан
по едноименна екопътека, която преминава през резервата в продължение на
6 км. в планинския разлом между връх
Перелик и Смолян.
Каньонът е изграден от твърди рио-

ньона водата преминава през Сърцето,
което е подобно на едно от седемте Рилски езера - падащата вода с времето е
издълбала вир в скалата, която прилича
на сърце.
Следват Каскадите, където водата се
стича по скалите, подобни на малки тераси. Последният водопад е и най-внушителен - казва се Орфей, а водните му
струи падат от 68 метра височина

литни скали, които не са се поддали на
въздействието на водата и така са се
образували големи прагове и спускащи
се по тях планински водопади. Пътеката върви срещу течението на реката и
преминава през водни каскади, които
преливат една в друга, а дървени мостчета прехвърлят река Герзовица. Смърчовете и буковете, които могат да бъдат
видяни, са на стотици години, някои с
диаметър над 4 метра.
Първият голям водопад е Ропката водата е издълбала дупка в скалата и оттам идва името му. След него планинската вода се стича надолу и сякаш пропада
в казани. Така се наричат и следващите
водопади - Казаните. По-нагоре по ка-

и наподобяват арфа. Той се счита и за
най-високия водопад в Родопите. През
пролетното пълноводие дебитът му е
внушителен, а водата се разделя на няколко поточета.
Забележителна е местността с т.нар.
„редени камъни”, която се намира над
водопадите Ропката и Казаните - това са
скални блокове, оформени като амфитеатър, пирамиди и кули, получени в резултат на изветрянето на скалите.
Екопътеката прави пълен кръг и се
връща в изходната си точка, като се извървява за около 4 часа спокоен ход.
Достига 1800 метра надморска височина, а денивелацията й е около 700 м. От
високите скални площадки при хубаво

време се виждат надалеко Родопите,
зелените върхове на Перелишкия дял
и далечни пейзажи чак до границата с
Гърция.
По целия планински маршрут може
да се видят приказни природни пейзажи, в които се редуват водни каскади,
скални образувания с причудливи форми, гъста растителност, вековни дървета, стръмни и полегати терени,
малки пътечки и
утъпкани алеи, а
дървени
мостчета и стъпала дават
възможност да се
достигне до всяко
кътче на маршрута.
Тъй като местността
се намира в резерват, при обиколката
могат да бъдат видяни и някои защитените обитатели саламандър, сърна,
глухар, дива коза,
мечка. Могат да се
видят и защитените
от Червената книга
цветя - родопски
крем и силивряк.
Най-добре
е
Каньонът на водопадите да бъде
посетен в началото на лятото. За да
се стигне до екопътека „Каньонът
на водопадите“ от
Смолян, се тръгва към село Мугла и се
отбива вдясно. Друг подход към водопадите е от местността Арнаутското,
която се намира по пътя от Смолян за
село Стойките. До началните точки и на
двата подхода може да се стигне с автомобил.

За контакти:
Туристически информационен
център - Смолян
гр. Смолян 4700, бул. „България“ №5
Тел/Факс: +359 301 625 30
е-mail: toursmolyan@abv.bg
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