
По време на 
„Картоф феста”

МАГДАЛЕНА КОВАЧЕВА
Родопски пататник и кар-

тофена торта привлякоха 
туристите този уикенд към 
Чепеларе. „Картоф фест” 
събра производители и 
почитатели на истинския 
родопски картоф в града на 
28 и 29 октомври. Празникът 
се поведе за втора поредна 
година, а първото издание 
събра стотици гости и турис-
ти, производители и дегус-
татори на традиционния за 
планинския регион зелен-
чук. Това заяви за „Монитор” 
Елен Асимакова, младши 
експерт „Организатор на 
културно-масови прояви”.
Гостите имаха възмож-

ност да дегустират специа-
литети от картофи и тради-
ционни  блюда от родопската 
кухня. Наред с различни 
разновидности на известния 
местен специалитет патат-
ник, гостите похапнаха и 
кюфтета, палачинки, руло и 
торта от картофи. По думите 
й миналата година на съби-
тието е имало над 500 посе-
тители, а този уикенд жела-
ещите да се потопят в типич-
ната за града родопска 
атмосфера са били много 
повече. Асимакова поясни, 
че идеята на феста - освен 
да привлече повече нови 
туристи, е и да обърне

внимание на 
проблемите на 
местните картофо-
производители
По време на празника са 

били предвидени игри за 
най-малките, както и кон-
курси „Най-голям картоф”, 
„Интересна форма на кар-
тоф” и „Най-атрактивно 
кулинарно ястие”. 
По данни на Община 

Чепеларе градът е посеща-
ван най-често от израелци, 
испанци, холандци, както и 
от граждани от балканските 
държави. През изминалия 
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Израелци, испанци, холандци 
най-често карат ски край града

марудници, клин, сърми, 
смилянски фасул, вити 
питурки, пърленки, кача-
мак, овче мляко, скара на 
дървени въглища или на 
тикла.
Освен родопските ястия 

обаче

има и гурме 
предложения и за 
най-изтънчения вкус
в луксозни ресторанти на 

елитните хотели в курорт-
ния град. Заведенията общо 
в Чепеларе са над 40, а обек-
тите за настаняване - хоте-
ли, семейни хотели и къщи 
за гости са 42, 45 са и търгов-
ските обекти в града, посоч-
ва шефът на съюза на мест-
ните хотелиери Съби 
Маданков.
Интересен факт е обаче, 

че в последните години 
освен през студения сезон, 
когато могат да карат ски и 
сноуборд, туристите предпо-
читат да гостуват в града и 

през топлите дни на година-
та. Традиционно най-посе-
щавани са Чудните мостове, 
които са един от 100-те наци-
онални туристически обекта 
и част от 24-те чудеса на 
България. Много преходи 
са възможни за туристите 
край Чепеларе с цел еко-, 
селски и религиозен тури-
зъм. Из цялата община има 
еко пътеки, които са траси-
рани, маркирани и са с раз-
лична трудност. Особено 
наситени с маршрути и еко-
пътеки са районите на 
Чудните мостове, Орехово, 
Павелско, Хвойна. От Хвой-
на има възможност и за 
велотурове. Оттам тръгва

най-дългата 
екопътека в 
България - 200 км,
която свързва красотите 

на българските Родопи с 
тези на гръцкия Ставруполи. 
Целият маршрут се минава 
за 5-6 дни, но тези туристи, 
които не обичат да се преу-
моряват, може да минат 
само отделни части от трасе-
то. През лятото се организи-
рат и много велосъстезания. 
За първи път тази година 
гостите на града са имали 
възможност да се качат на 
лифта и през топлия сезон 
до връх Мечи чал.
В региона има и много 

храмове, както и различни 
музеи като Музей на ските и 
Музей на родопския карст. 
Не трябва да забравяме 
обаче и Националната 
астрономическа обсервато-
рия „Рожен”, която е най-го-
лемият действащ научен 
комплекс по астрофизика в 
Югоизточна Европа.

зимен сезон обаче увеличен 
интерес имало от Турция. 
Туристопотокът в Чепеларе 
е нараснал с 3% за измина-
лия летен сезон, а на 
Пампорово с близо 10%.
Според местните в реги-

она е нарицателно да те 
поканят на ”чепеларска” 
маса - отрупана с родопски 
ястия и овкусена с благ раз-
говор от стопанина. Почти 
всяко хотелче и къща за 
гости в общината има кра-
сива механа. Освен 
пататник и чеверме, тури-
стите опитват в Чепеларе и 
традиционните за този край 

Над 1.2 млн. чужденци са посети-
ли България през септември. Това 
сочат данни на Националния ста-
тистически институт (НСИ) относно 
пътуванията на българи в чужбина и 
посещенията на чужденци у нас за  
септември. В сравнение със сеп-
тември 2016 г. се наблюдава ръст 
от 6.6% на посещенията на чужде-
нци у нас. Пътуванията с цел почив-
ка и екскурзия са се повишили с 
2%, пътуванията със служебна цел 
- с 8.6%, а пътуванията с други цели 
(вкл. гостувания и транзитни пре-
минавания) - с 11.8%. Транзитните 
преминавания през страната са 
24.5% от всички посещения на чуж-
денци в България. Най-големият дял 
на чужденците, посещаващи 
България, е от страните членки на 
ЕС - 63% или 4.7% повече в сравне-
ние със същия месец на предходна-
та година. Най-голямо е увеличени-
ето гражданите, идващи у нас от 
Белгия - за 1 година броят им се е 
увеличил с 29.1%. Броят на гражда-
ните на Обединеното кралство, 
дошли в страната ни, бележи ръст с 
13.3%, на Франция - с 10.7%, 
Румъния - с 8.3%, Чешката републи-
ка - с 4.0%, Полша - с 3.1%, Гърция 
- с 2.5%. Същевременно намаляват 
посещенията на граждани от 
Унгария - с 4.9%, Австрия - с 3.3%, 
Германия - с 1.2%. Въпреки това 
намаление най-голям остава броят 
на гражданите на Германия, които 
идват у нас - през септември 2017 
година в България са дошли 179.1 
хил. жители на Германия. На второ 
място по брой посещения у нас са 
гражданите на Турция - 158.8 хил. 
След това в тази статистика се 
нареждат гражданите на Румъния - 
158.0 хил., Гърция - 99.6 хил., 
Полша - 60.7 хил., Руската федера-
ция - 50.9 хил., Сърбия - 50.4 хил., 
Обединеното кралство - 45.1 хил., 
бившата югославска република 
Македония - 44.9 хил., и Австрия - 
41.1 хиляди. Същевременно пъту-
ванията на български граждани в 
чужбина през септември също са 
се увеличили, достигайки 570 хиля-
ди пътувания, което е ръст с 11.9% 
спрямо септември 2016 г. 
Увеличение на пътуванията на бъл-
гарски граждани е отчетено към 
Германия - с 27.2%, Обединеното 
кралство - с 22.9%, Австрия - с 
15.3%, Сърбия - със 7.7%, Румъния 
- със 7.6%, Турция - с 3.3%, бившата 
югославска република Македония 
- с 2.3%, и други. Същевременно 
намаляват пътуванията към Швеция 
- с 21.6%, Руската федерация - с 
9.6%, Словения - с 1.6%, и други.
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