
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ



На 230 км от столицата на България – София, на 80 км от Пловдив и на 10 км

от световноизвестния зимен курорт Пампорово. В началото на 2010 г. е

открит граничен пункт Златоград-Термес, който свързва област Смолян с

гръцката част на Родопите, така разстоянието от Чепеларе до граничния

пункт с Гърция е само 75 км.

ЧЕПЕЛАРЕ е  известен 

зимен курорт в южна

България. 

През 1937г. развитието 

му започва като летен 

курорт за лечение на 

белодробни 

заболявания.



Територия – 375 кв. км

Брой населени места – 12
Население -7798 жители

Административен център – гр. Чепеларе



 Най – високият град в България;

 1937;

 Първото електрифицирано селище в Родопите;

 Зимна олимпийска столица на България;

 Екатерина Дафовска – 1998 г;

 Радослав Янков – 2016 г;

 Амер Спортс;

 Музей на родопския карст;

 Зеленото сърце на България.

Какво отличава Чепеларе от другите 

български градове?



Разломът на 
“Цирикова 

църква”

Трако – римски 
път

Чудните 
мостове

НАО “Рожен” 
Планетариум в 

град Смолян

Смолянските 
езера; 

Каньона на 
водопадите

Триградското 
ждрело

пещерите 
Дяволското гърло и 

Ягодинска



СКИ  ЗОНА ПАМПОРОВО –
МЕЧИ ЧАЛ

Най-значителният ресурс на

дестинацията е обединеният от тази

година зимен център „Пампорово-

Мечи чал” – утвърдена дестинация за

зимен туризъм.

• 50 км. алпийски ски писти и 25 км.

маршрут за ски бягане;

• 200 км. халфпайп;

• Фън – парк – трасе за фри – стайл

спускане;

• 8 бр. лифтове и 8 бр. влекове; 15 00

човека на час.

• Най – дългата на Балканите писта за

ски-спускане – близо 6 км.





СПОРТНО ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

•Мултифункционална спортна площадка;

•Велопарк;

•Тенис кортове;

•Футболно игрище с изкуствена настилка;

•Зала за баскетбол и волейбол;

•Зала за тенис на маса.



 Зимна Чепелариада - фестивални състезания ски и 
сноуборд;

 „Старци на пуст” кукури , местни заговезни, с. 
Орехово;

 Поход за 3 – ти март;

 Майски културни тържества: Изложби, празнични
концерти, чествания: 

 23-ти май - Традиционно факелно шествие;

 24-ти май -Празник на гр. Чепеларе.

 Веселие в Чепеларе - Празник на хората

 Фестивал на шлагерната и стара градска песен 
„Полъх от минали мечти”

 Празник на Ореха с. Орехово;

 „Чепеларски търкала” гр. Чепеларе;

 Национален конкурс за нова българска народна 
музика в размер 7/8 – провежда се на две години, 
гр.Чепеларе;

 Национален конкурс Усин Керим -провежда се на 
две години, гр.Чепеларе;

 Картоф Фест в Чепеларе;

 Откриване на зимен туристически сезон в 
обединения зимен курорт Пампорово – Мечи чал  в 
к.к. Пампорово 

Културен календар



Атрактивна кухня с 
добро съотношение 
за  „цена – качество” 
на туристическите 

продукти

Красива и 
екологично чиста 

околна среда

Многообразие на 
природни и 

антропогенни 
ресурси

Богато и 
международно-

признато културно-
историческо 
наследство и 

съхранени традиции

Гостоприемно 
отношение към 
посетителите

Обновена 
настанителна база и 
имидж на безопасна 

за туристите 
дестинация



ЧЕПЕЛАРЕ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД



ЗАПОВЯДАЙТЕ В ЧЕПЕЛАРЕ!

КОНТАКТИ:
Славка Чакърова
Кмет на Община Чепеларе
Чепеларе 4850, ул. Беломорска 44Б
Тел.: 03051 82-80 / Факс: 03051 82-79
www.chepelare.org / mail@chepelare.bg
-----------------------------------------------------------------------
Туристически информационен център
Чепеларе 4850, ул. Дичо Петров 1А
Тел.: 03051 81-78 / Факс: 03051 82 - 79
www.chepelare.com

http://www.chepelare.org/
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