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TUI – България ще посрещне над 220 хил. чуждес-

транни туристи през лято‘2016 

28 август 2016 

Разчетите на TUI 

– България показ-

ват, че за летен 

сезон‘2016 ще 

посрещнат над 

220 хил. чуждест-

ранни туристи. 

Това стана ясно 

по време на сре-

ща между минис-

търа на туризма 

Николина Ангелко-

ва и изпълнител-

ния директор на компанията за нашата страна Пламен Каца-

ров. 

„Данните от всички подотрасли показват ръст през тази годи-

на, като се надяваме да бъде удължен и летният сезон“, каза 

министър Ангелкова. Двамата се обединиха около мнението, 

че партньорството на Министерството на туризма с големите 

международни туроператори е дало много добри резултати за 

кратък период. „Планираме да продължим с тези активности, 

като важна част от рекламата на България като туристическа 

дестинация“, допълни Николина Ангелкова. 

TUI – България отчита ръст през 2016 г. от повечето големи 

пазари за българския туризъм: Германия +20%; Полша 

+100%; Великобритания +28%; Холандия +13%; Белгия +53%; 

Министърът на туризма Николина Ангелкова и 

изпълнителният директор на TUI – България Пла-

мен Кацаров. 



Русия +15%. „За лято’2017 очакваме туристи от Франция, както и разширяване на програ-

мата на Нордик и Холандия в регион Варна“, поясни Пламен Кацаров. Той допълни, че с 

много добри темпове се движи и договарянето за предстоящия зимен сезон. Според него 

има всички шансове Летен сезон‘2017 да бъде дори по-добър от рекордните резултати, ко-

ито се отчитат през 2016 г., но трябва да се продължи с работата за по-добро качество във 

всички аспекти на туристическия продукт. 

Министър Николина Ангелкова и кметът на Царево Георги Лапчев провериха пла-

жа на Лозенец 

27 август 2016 

Между 10 и 50 хил. лв. ще трябва да заплати хоте-

лиер на варненския плаж Фичоза, който е разпо-

ложил чадъри и шезлонги на плажа, без да има 

право на това. Това съобщиха министърът на ту-

ризма Николина Ангелкова и областният управи-

тел на Варна Стоян Пасев. Те присъстваха на из-

ненадваща проверка на експертите на двете инс-

титуции на плажната ивица по подаден сигнал, ко-

ято се състоя на 27 август 2016 г. . 

„Областната администрация е осигурила водно 

спасяване на този плаж, общината почистване, а 

един частен субект се възползва от всичко това, 

без да заплаща никакви такси на държавата“, кон-

статира министър Ангелкова. Установено беше, че 

цял сектор на плажа е завзет от хотелиера, като 

специални табели предупреждават, че никой, ос-

вен гостите на хотела, нямат право да я ползват. 

„По документи това е неохраняем плаж и цялата 

зона трябва да бъде абсолютно свободна за ту-

ристите“, подчерта Николина Ангелкова. Тя до-

пълни, че докато концесионерите и наемателите 

на плажовете са длъжни да осигуряват редица 

услуги и подлежат на постоянен контрол, подобни 

предприемачи извличат само дивиденти. „Ще про-

дължим с проверките както на този плаж, така и 

на цялото Черноморие“, категоричен бе министъ-

рът. 

РАБОТНИ СРЕЩИ И ПРОВЕРКИ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 

Министър Ангелкова и областният управител 

на Варна Стоян Пасев по време на изненадваща-

та проверка.  



Министър Ангелкова и областният управител на Варна Стоян Пасев по време на изне-

надващата проверка.  

Министър Ангелкова представи на концесионери и наематели на плажове от Се-

верното Черноморие предстоящите промени в управлението на плажните ивици 

26 август 2016 

Целта ни е минимум 15 плажа да бъдат отда-

дени на концесия по новите правила за след-

ващия летен сезон. Стартирали сме предва-

рителни действия за 60 плажа и анализираме 

кои от тях ще бъдат отдадени под наем и кои - 

на концесия. Това каза на 26 август във Варна 

министърът на туризма Николина Ангелкова 

по време на среща с концесионери и наемате-

ли от Северното Черноморие, и представите-

ли на туристическия бранш. В дискусията 

участваха и областните управители на Варна и 

Добрич Стоян Пасев и Детелина Николова. 

„Предлагаме групиране на плажовете, в което ще вземем предвид максимум детайли“, съ-

По време на проверката бе установено наличието и на две заведения на плажната ивица. 

Министър Ангелкова нареди да се направят геодезически заснемания и да се провери да-

ли отговарят те на кадастралната схема. „На неохраняем плаж никой няма право на каква-

то и да е търговка дейност на плажната ивица“, обясни Николина Ангелкова. По думите й в 

началото на сезона са проверени повече от 100 плажа, а през последната седмица над 65 

ивици са били повторно инспектирани от екипите на министерството.  

Експертите на Министерството на туризма и на областна администрация Варна съставиха 

протокол на нарушителя „И ЕС АЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД и предстои издаването на акт за уста-

новяване на административно  

Министър Ангелкова по време на работната среща 

в Областна администрация Варна. 



 
общи министър Ангелкова. Това е предвидено в проекта за изменение и допълнение на 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който е публикуван за обществено 

обсъждане на сайта на Министерството на туризма. „Разработваме и наредба в закона, в 

която да се разпише къде ще попадне всеки плаж, за да постигнем балансирано разделе-

ние на приходите и разходите“, обясни Николина Ангелкова.   

В отговор на журналистически въпроси, тя обясни, че Северното Черноморие има един си-

лен летен сезон. Само за първите шест месеца на годината, Област Варна е посрещнала 

над 310 хил. туристи, а област Добрич - близо 100 хил. туристи. Общите приходи от техни-

те нощувки надхвърлят 81 млн. лв. 

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са публикувани за 

обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма. Те предвиждат да се 

дефинират четири основни групи морски плажове: 

o    Група I - Морски плажове, разположени в урбанизирани територии; 

o   Група II - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до 

туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги; 

o   Група III - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от 

туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги; 

o   Група IV - Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на спе-

циален вид туризъм. 

Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва, въз основа на минимален 

набор от обективни критерии. Те включват географското разположение на морския 

плаж; степента на урбанизация на териториите, прилежащи към морския плаж, природ-

но-климатични и екологични характеристики, близост до туристически дестинации. За 

първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да доп-

ринесат за още по-детайлното им разделение. Работи се и по допълнителното дораз-

виване и детайлизиране на това диференциране в отделна наредба към закона. 

Министър Николина Ангелкова и областният управител на Варна Стоян Пасев 

провериха плажовете Кабакум  

25 август 2016 

Продължават проверките на Министерството на туризма на плажните ивици. В  инспекция, 

която се състоя на 25 август, на плажовете на Кабакум се включиха министърът на туриз-

ма Николина Ангелкова и областният управител на Варна Стоян Пасев. 

Експертите установиха, че Кабакум - Бисер и Кабакум - Русалка са напълно изрядни. Несъ-

ответствия бяха установени на Кабакум – Север, Кабакум – Юг, част 1 и Кабакум - Центра-

лен, където липсват достатъчен брой спасители. На Кабакум – Север, част 1 има само до-



Министър Ангелкова и областният управител на Варна Стоян Пасев по време на проверката 

на плажовете на Кабакум. 

 кументални несъответствия. 

Паралелно с проверката на плажовете продължава да се актуализира специалният модул 

на сайта на Министерството на туризма, който показва какви са цените на плажните при-

надлежности. Повторните инспекции показват, че цените им на българското Черноморие 

започват от 2 лв., какъвто е случаят и на част от инспектираната днес плажна ивица. На 

къмпинг Черноморец, наемателят предоставя напълно безплатни чадъри и шезлонги на 

туристите. Така е и на централния плаж в Бургас, който се стопанисва от общината. 

Министър Николина Ангелкова и областният управител на Варна Стоян Пасев 

провериха плажовете Кабакум  

23 август 2016 

Разработваме наредба за ста-

тута на националните курорти, 

в която ще разпишем конкрет-

ни текстове за промяна облика 

на Слънчев бряг. Това каза 

министърът на туризма Нико-

лина Ангелкова по време на 

среща, инициирана от нея за 

бъдещето на курортния комп-

лекс, която се състоя на 23 ав-

густ. В дискусията участваха и 

кметът на община Несебър 

Николай Димитров, народният 

представител Димитър Бойчев, 

хотелиери, ресторантьори, кон-

цесионери на плажове и др. 

„Слънчев бряг е един от най-големите ни курорти, който формира голяма част от облика на 

летния ни туристически продукт. Всички ние трябва да се обединим и да намерим работещи 

решения, за да променим начина, по който изглежда“, каза министър Ангелкова. Тя обясни, 

Министър Ангелкова по време на работната среща за бъ-

дещето на к.к. Слънчев бряг. 



  

Министър Ангелкова инициира среща с концесионери и наематели на морски пла-

жове за обсъждане на предстоящите промени в начина на управление на плажни-

те ивици 

22 август 2016 

С промените, които 

предлагаме в Закона за 

устройството на Черно-

морското крайбрежие 

(ЗУЧК) целим да напра-

вим плажните ни ивици 

много по-атрактивни и 

да повишим качеството 

на продукта за туриста. 

Това каза министърът 

на туризма Николина 

Ангелкова на среща с 

представители на конце-

сионери и наематели на 

морски плажове, турис-

тическия бранш и др., 

която се състоя на 22 

август. Домакин на дис-

кусията бе областният 

управител на Бургас 

Вълчо Чолаков. 

„Новите правила ще доведат до промени, както в посока оптимизиране разходите на ин-

веститорите, така и за намаляване цените на плажните принадлежности. Вече имаме стъп-

че с промените в Закона за туризма се предвижда създаването на отделна наредба за на-

ционалните курорти, в която  да се разпишат конкретни текстове за всеки от тях. „Именно 

затова инициирам тази първа консултативна среща с всички ангажирани страни, за да на-

бележим мерки, които да дадат резултат още през следващия летен сезон“, обясни Нико-

лина Ангелкова. 

Участниците в срещата предложиха да се забрани поставянето на преместваеми обекти на 

определени места в курорта и да се обособят отделни парцели за тях. По този начин ще се 

изчистят централните алеи от загрозяващите ги обекти и ще се въведе ясен регламент за 

тяхното поставяне. „Слънчев бряг“ АД ще изпълни тези изисквания, но те трябва да се при-

лагат и в частните имоти, защото в противен случай няма да постигнем видим ефект. 

Именно затова е важно заедно да набележим изискванията и да ги приложи на практика“, 

подчерта министър Ангелкова. 

Експертите на Министерството на туризма ще предложат конкретни текстове, които да бъ-

дат обсъдени на втора подобна среща с всички ангажирани страни в края на летния сезон. 

Предвижда се те да залегнат в законодателните промени и да са в сила за сезон 2017 г. 

Министър Ангелкова по време на работната среща в Областна 

администрация Бургас. 



  

ка в тази посока – Министерски съвет прие промени в Методиката за определяне на мини-

малното концесионно възнаграждение, с които се въвеждат базисни цени на плажните при-

надлежности“, обясни министър Ангелкова. Изискването ще бъде заложено във всички 

процедури за отдаване на концесия на морски плажове, които предстои да бъдат обявени 

и ще действа още от следващия летен сезон. 

Залага се 40% тежест за предлаганата цена за плажните принадлежности при кандидатст-

ване за отдаване на даден плаж на концесия, като във всички формули се определя базис-

на цена за 1 брой чадър и 1 брой шезлонг. Цената ще варира в зависимост от спецификата 

на плажа и близостта и наличието на леглова база в населеното място, до което се нами-

рат. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, цената ще е до 2 лв., в 

такива с над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. Допълнително изиск-

ване ще бъде концесионерите да имат опит и план за управление на морския плаж. 

Министър Ангелкова подчерта, че в момента се организират срещи по места по Черномо-

рието с всички заинтересовани страни по предстоящите промени в ЗУЧК, като целта е за 

следващия сезон новите правила да влязат в сила. 

Министър Ангелкова провери със-

тоянието на плажовете на Слън-

чев бряг 

22 август 2016 

Инициираме създаването на работна група 

за облика на Слънчев бряг, за да решим 

проблема с преместваемите обекти. Това 

съобщи министърът на туризма Николина 

Ангелкова на 22 август по време на проверка 

на плажовете в курорта. 

"Като цяло Слънчев бряг-централен и Слън-

чев бряг-юг отговарят на изискванията, но 

все още има проблеми на Слънчев бряг-

север", каза министър Ангелкова. Инспекци-

ята на него установи десетки нарушения, а 

неустойките по договора могат да достигнат 

360 хил. лв. "Плажовете са поддържани и 

почистени, но на Слънчев бряг-север е надх-

върлена многократно одобрената търговска 

площ и не е спазено изискването за 50% 

свободна зона", обясни министър Ангелкова. 

Нарушенията ще бъдат разгледани от Меж-

дуведомствената комисия, в която участват 

представители на Министерството на туриз-

ма, Министерството на финансите, Минис-

терството на околната среда и водите и на 

Министерски съвет, за да се вземе решение 

за бъдещето на концесионния договор в 

края на сезона. 

Инспекция беше част от масираните провер-

ки на Министерството на туризма, които за-

почнаха по всички морски плажове. До 22 

август са проверени 40 плажни ивици. Най-

честите нарушения са свързани с търговски-

те площи и свободната зона. "Като цяло на-

рушенията са минимални и се отстраняват 

своевременно. Проверките ще продължат 

през целия сезон", коментира министър Ан-

гелкова. Продължава да действа и мобилна-

та група на министерството, която реагира 

своевременно на подадени сигнали. 



България влезе в све-
товен туристически 

гид 

Сайтът Global Grasshopper 
подреди 10-те най-

впечатляващи места в 
страната ни 

28 август 2016 г. 

Десет от най-популярните 

български забележителности 

намериха място в класация 

на сайта  Global Grasshopper. 

Подреждането е направено 

журналиста Елис Шуман, кой-

то е обиколил страната ни и е 

разказал за местата, които са 

впечатлили най-силно, раз-

казват сайтовете 10te.bg 

иKmeta.bg. 

Вижте кои са според него най

-значимите български обекти: 

 

10. Седемте Рилски езера 

Една от главните туристичес-

ки забележителности в Бълга-

рия е група от ледникови езе-

ра, разположени високо в Ри-

ла планина. Подходящото 

време за посещение на езе-

рата е през летните месеци, 

като дори през юни те може 

да са замръзнали. Легендата 

разказва, че езерата са се об-

разували от сълзите на жена 

гигант, която плачела за своя 

любим. 

 

9. Мелник 

Мелник е известен по две 

причини. Той е най-малкият 

град в България и е дом на 

някои от най-добрите винарс-

ки изби в страната. Ще ви от-

неме минути, за да се разхо-

дите из главната улица на 

града, но ще седите с часове 

в местните механи, където 

ще бъдете омаяни от опияня-

ващата магия на богатите 

червени вина. Ако успеете да 

станете от мястото си, близ-

ките Мелнишки пирамиди и 

Роженският манастир си зас-

лужават да бъдат видени. 

 

8. Велико Търново 

Това е историческата столица 

на Втората българска държа-

ва между 12-и и 14-и век. Ве-

лико Търново се намира в 

централна България и е попу-

лярна туристическа дестина-

ция.  Може да усетите вели-

чието на България, премина-

вайки през портите на реконс-

труираната крепост Царевец. 

 

7. Несебър 

Често наричан Перлата на 

Черно море, историческият 

град Несебър датира от древ-

ността, когато е бил основан 

като тракийско селище, из-

вестно като Месембрия. Гър-

ци, римляни, византийци, 

българи, кръстоносци и ос-

манци – всички се населява-

ли древния град. Днес раз-

ходка по калдъръмените 

улички на Несебър ще ви от-

веде до останките на около 

40 тухлени църкви, датиращи 

от пети век. Градът е признат 

от ЮНЕСКО за част от све-

товното културно наследство. 

 

6. Копривщица 

Вървейки по тесните улички 

на Копривщица, се чувствате 

така, сякаш сте попаднали 

във великите времена на 

1876 г., когато българите 



храбро се борят за своята 

свобода. Копривщица е пълна 

с паметници и къщи-музеи, в 

които са показвани старинни 

оръжия, земеделски сечива, 

носии, произведения на из-

куството и бижута. 

 

5. Белоградчишките скали 

Белоградчишката крепост е 

преградена от естествени 

скални масиви. Гледката е 

толкова уникална и живопис-

на, че сякаш е декор от при-

казка. Белоградчишките ска-

ли, номинирани през 2009 г. 

за едно от новите седем чу-

деса на света, са зашеметя-

ващи образувания в различни 

форми. 

 

4. Пловдив 

Пловдив, вторият по големи-

на град в България, има не-

що, което на София й липсва 

– стар град на хълм. Градът е 

основан преди около 6000 го-

дини и се развива на седем 

хълма (тепета). Старият град 

се извисява над центъра на 

Пловдив с постройки от раз-

лични епохи, включително из-

ключително добре запазен 

римски амфитеатър. Старият 

град е най-известен със своя 

български възрожденски ар-

хитектурен стил, с цветни къ-

щи от всеки ъгъл. Разходките 

по хълма са наслада, с много 

галерии и къщи-музеи, които 

си заслужава да бъдат посе-

тени. 

 

3. Созопол 

Един от най-старите градове 

по бреговата линия на Черно 

море в България е популяр-

ното рибарско градче Созо-

пол. Разположен на 35 км юж-

но от Бургас, през шести век 

преди Христа е познат като 

Аполония, а днес все още е 

запазен храм, посветен на 

Аполон. Можете да се раз-

хождате по кейовете или из 

стария град. 

 

2. Рилският манастир 

Известен като българския Йе-

русалим, Рилският манастир 

определено си заслужава да 

бъде посетен. Този живопи-

сен източноправославен ма-

настир в гористите планини 

се намира на по-малко от два 

часа път на юг от София. 

Кръстен е на Свети Иван Рил-

ски, отшелник от 10-и век, 

който живеел в пещера в бли-

зост до сегашния манастир. 

Самата обител е строена, из-

горяла и изграждана наново 

през вековете, като последни-

те строителни дейности са от 

1800 г. 

 

1.Българското Черномо-

рие 

България е известна с черно-

морската брегова линия, коя-

то има дълги участъци от пя-

съчни плажове, осеяни с хо-

тели, традиционни рибарски 

селца и исторически обекти. 

Туристите предпочитат по-

известните курорти Слънчев 

бряг и Златни пясъци, но аз 

лично вярвам, че градските 

плажове във Варна и Бургас 

са също толкова хубави, спо-

деля авторът на класацията. 

 

Източник:  

http://www.economic.bg/ 

Снимки: 

http://www.bulgariatravel.org/ 



...Плевен 
Град Плевен се намира в средната част 

на Дунавската хълмиста равнина, на 160 

км от столицата София, на 320 км от 

Черно море и на 30 км на юг от река Ду-

нав. До града се достига по първокласен 

път София-Варна (Е83). Населението на 

града е около 135 000 души. Плевен е в 

зона с умереноконтинентален климат с 

големи температурни амплитуди от – 15 

° C през зимата до + 35 – 40 ° C през ля-

тото. 

Историята на града и региона е хилядо-

летна. Най-ранните данни за човешки 

живот в района се отнасят към края на V 

хилядолетие пр.Хр. В началото на нова-

та ера тези земи стават част от Римската 

империя. На пътя от римския град Улпия 

Ескус (днес останките му се намират 

край село Гиген) за Филипополис 

(днешен Пловдив) при днешния Плевен 

възниква римската пътна станция Стор-

гозия, а по-късно и крепост със същото 

име. 

През Средновековието селището предс-

тавлява силна крепост с добре развити 

български занаяти и най-вече търговии с 

кожи, вълна, тютюн и добитък. Заселва-

нето на славяни и българи през VІ – VІІ 

в. води и до промяна на името на сели-

щето – Плевен. Плевен става известен 

най-вече с активното си участие в Руско-

турската война през 1877-1878 г. Градът 

е под обсада 5 месеца и около него се 

развиват най-кръвопролитните битки 

между двете воюващи империи – Русия 

и Турция. На 10 декември 1877 г. се ре-



шава победният изход на войната, 

руската армия успява да разгроми и 

плени армията на Осман паша и де-

нят е обявен за празник на Плевен. 

Сред най-интересните забележител-

ности на града са Историческият му-

зей, Панорамата „Плевенска епопея”, 

Музеят на виното в парк „Кайлъка” и 

останките от крепостта Сторгозия. 

Историческият музей се помещава 

във впечатляваща двуетажна сграда 

– паметник на културата, строена за 

казарма през 1884 г.-1888 г. по итали-

ански проект. 

Музейните експозиции заемат 24 за-

ли с площ от 7000 кв. м в сградата, 

както и парк с открита експозиция на 

площ от 37 дка. Експозицията 

„Археология” включва експонати от 

Праистория, Римска епоха и Българс-

ко средновековие. Сред най-

атрактивните от тях са колекцията от 

кремъчни оръдия на труда от 50 - 45 

хил. г. пр.Хр., оригинално жилище от 

V хил. пр.Хр., копие от Вълчитрънско-

то златно съкровище и др. 

Експозицията в раздел „Етнография" 

представя материалната и духовна 

култура на Плевен и околните сели-

ща – традиционни жилища, занаяти, 

празнични костюми и накити от XIX и 

XX в. 

Отдел „Възраждане” пази ценни доку-

менти и предмети от епохата на Бъл-

гарското възраждане, а отдел „Нова 

история” проследява развитието на 

индустрията и културата в Плевен 

след Освобождението през 1878 г. 



Регионалният исторически музей в Пле-

вен има и експозиция, посветена на при-

родата, която включва образци от мест-

ната природа, както и вкаменена бедре-

на кост от Архидискодонт - праистори-

ческо животно от групата на слоноподоб-

ните, живяло по нашите земи по време 

на плиоцена преди 3,5 - 4 млн. години. 

Една от най-атрактивните зали в музея е 

посветена на оперната певица Гена Ди-

митрова (1941 – 2005 г.), която е родена 

в плевенското село Беглиж. Тук могат да 

се видят много лични вещи на примата, 

дарени на музея от нейното семейство, 

както и оригинали и копия на нейни сце-

нични костюми, с които е пяла по светов-

ните сцени. 

Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” 

е единствен по рода си паметник на Бал-

канския полуостров. Изграден е през 

1977 г. по повод 100-годишнината от ос-

вобождението на Плевен от османско 

владичество. Паметникът се издига на 

самото бойно поле, в Скобелев парк-

музей в югозападните покрайнини на 

града. 

Музеят на виното няма аналог в страна-

та. Уникалността му се състои както в 

експозицията и услугите, които предлага 

(дегустации), така и във факта, че се по-

мещава в пещера в парка „Кайлъка”. В 

музейната енотека има вина на възраст 

между 30 и 90 години. Част от колекция-

та са и 6 хил. бутилки съвременни вина 

от всички марки и райони на страната. 

Сред останалите интересни забележи-

телности на Плевен са Възрожденският 

комплекс, който съхранява стари сгради 

с уникална архитектура, параклисът мав-



золей „Св. Георги Победоносец”, който е 

един от символите на града, къщата му-

зей „Цар Освободител”, в която г през 

1877 г. е бил посрещнат руският импера-

тор Александър ІІ и др. 

Парк “Кайлъка” е любимо място за отдих 

на плевенчани и на гостите на града. На-

мира само на 6 км южно от Плевен. Пар-

кът предлага разнообразни възможности 

за разходка, отдих и развлечения. От-

весните скали, високи над 20 метра, са 

подходящи за практикуване на скално 

катерене. Местността е приютила богата 

и разнообразна флора и фауна. Тук се 

намират и останките от римската пътна 

станция “Сторгозия”. В парка има плувни 

басейни, детски кът за забавления, те-

нис кортове, езеро с лодки и водни коле-

ла, кътове за отдих и заведения за хра-

нене.  

Природолюбителите могат да посетят 

природния резерват “Чернелка”, нами-

ращ се на около 12 км от Плевен, между 

селата Къртожабене и Горталово. По 

протежение на 7 км река Чернелка е об-

разувала красив каньон с ширина от 60 

до 200 метра и височина на скалния ве-

нец от 10 до 30 метра. В района е изгра-

дена екопътека - поставени са 18 моста 

и през реката се преминава безпрепятст-

вено. 

В града и района около него има много 

хотели и къщи за гости, които предлагат 

настаняване. Ресторантите са многоб-

ройни и предлагат разнообразна българ-

ска кухня. 
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