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От 28-ми до 30-ти във 
Велинград се проведе Де-
сетият юбилеен междуна-
роден фестивал за млади 
изпълнители на популярна 
музика и съвременни и ха-
рактери танци „Дъга над 
Клептуза”.

В трите фестивални дни, 
над 150 талантливи деца от 
13 града представиха свои-
те изпълнения. В музикал-
ния празник участие взеха 
индивидуални изпълните-

ли, дуети, вокални групи от 
различни възрастови групи 
и танцьори, които предста-
виха своя талант.

В първия ден сцената на 
НЧ „Отец Паисий 1893“ бе 
огласена от великолепни-
те изпълнения на децата, 
а фестивалът бе открит от 
зам.-кмета на община Ве-
линград Светла Томова.

През вторaта полови-
на на фестивалния ден, на 
сцената на пл. „Николай 

Гяуров” се изявиха и пока-
заха танцовите си умения 
формации и клубове от Ве-
линград, Пазарджик, Бла-
гоевград, Шумен, Смолян, 
Велико Търново.

Почетното и безпри-
страстно жури на фестива-
ла бе в състав — Васил Де-
лиев, Светослав Лобошки и 
Хайгашот Агасян, а за тан-
цовите формации — Цве-
танка Гавраилова и Дими-
тър Кондаклиев.

Тежката задача на жури-
то бе да оцени най-добри-
те, въпреки че мнението на 
специалистите бе, че всич-
ки деца са се представили 
блестящо.

„Гранд при” в юбилей-
ното издание на „Дъга над 
Клептуза“ грабна Мария 
Божинова от Петрич.

Голяма част от учас-
тниците бяха наградени от 
кмета на община Велинград 
д-р Костадин Коев.

Шефс клуб – Велин-
град, община Велинград 
и Българската асоциа-
ция на професионал-
ните готвачи за трети 
път организираха Ку-
линарен фест, който се 
проведе на централния 
площад „Н. Гяуров“ на 
8 юни. Повече от шест 
часа популярната Сан-
дра Алексиева от ку-
линарния сайт „1001 

рецепти“ представяше 
пред публиката атрак-
тивни презентации, 
викторини, състезания 
и прекрасните само-
дейци на Велинград. В 
програмата се включи-
ха Група за български 
народни танци с ръ-
ководители Надежда 

Камбурова и Аделина 
Пещерска, формация 
„Млади таланти“ към 
ОУ „Г. Бенковски“, гла-
совитите ВГ „Караоке“ 
с ръководител Юлиана 
Ковачева и ДЮВИШ 
„Звънче“ с ръководите-
ли сем. Казалиеви, как-
то и малките таланти на 
КСТ“Импулс“ с треньо-
ри Мая и Диана Енчеви. 

ПГИТ „Алеко Кон-

стантинов“ успя да 
представи пред публи-
ката специалностите за 
приема през учебната 
2019-2020 година, а част 
от учениците се вклю-
чиха в клас по карвинг, 
воден от най-добрите в 
областта – шеф Божидар 

Димитров и шеф Тодор 
Вачев. На първо място 
в карвинг-конкурса се 
класира осмокласнич-
ката Еми Хаджиева. 

Традиционните яс-
тия на Чепинския край 
бяха представени от 
жените на Дневен цен-
тър за възрастни хора с 
увреждания и Културен 
клуб на пенсионера – кв. 
Каменица, които бяха 

облечени в народни но-
сии.

Шеф Христо Вълчев-
ски направи презента-
ция на готвене sous vide 
и присъстващите може-
ха да опитат различни 
ястия. 

Шеф Георги Ермен-
ков в своя мастър клас 

демонстрира готвене 
dry ager на телешко зря-
ло месо. 

Един от най-добри-
те български пицари 
шеф Адриан Пантелеев 
предложи на гостите от 
своите пици, а шеф Пе-
тър Петров и шеф Ми-
лен Златев доказаха, че 
за тях няма тайни в мо-
лекулярната кухня. 

Всички очакваха с 

нетърпение традицион-
ната презентация на 
сладки изкушения на 
шеф Петко Костадинов.  
Шеф Ивайло Димитров 
доведе на велинградска 
територия черномор-
ската кухня, а шеф Йор-
дан Абрашев – датските 
сладкиши.

На 17 юни православната църква почeте 
празника Свети Дух. 

Православният храм „Света Троица” - кв. 
Каменица отбеляза храмовия си празник. Беше 
отслужена тържествена литургия, а в двора на 
църквата, по традиция, бе раздаден курбан за 
здраве. 

Празникът бе уважен от зам.-кметовете на 
община Велинград Светла Томова и Атанас Па-
лигоров.

С цел подобряване инфраструктурата на община 
Велинград и изпълнението на проект за рехабилита-
ция и реконструкция на пътя за с. Драгиново, на 13 
юни започнаха дейности по полагане на първия слой 
асфалтова настилка. След полагането на новите бор-
дюри служители на фирмата-изпълнител започнаха 
изграждането и на тротоарите в населеното място. 
Цялостен ремонт на тази важна и натоварена отсеч-
ка е правен преди повече от 40 години.

Проектът е финансиран по Програмата за разви-
тие на селските райони и включва цялостно изграж-
дане и на пътя от разклона след с. Абланица до нача-
лото на с. Цветино.

Разрушената от дълги години пътна настилка и 
честите аварии на улица ”Тошо Стайков”, вече са в 
миналото. На 1 март тази година, кметът на общи-
на Велинград д-р Костадин Коев предприе спешни и 
крайно наложителни ремонтни дейности за нейната 
реконструкция.

В момента улицата е с подменена водопровод-
на мрежа както и с положен нов асфалт. След улица 
„Тошо Стайков”, стартираха и ремонтните дейности 
по цялостното обновяване и на бул. „Вела Пеева”. 

Това са поредните улици, които се ремонтират със 
средства, осигурени с Постановление на Министер-
ски съвет в размер на …..

Над 150 талантливи деца участваха в Десетия 
международен фестивал за популярна музика 

„Дъга над Клептуза”

За трети път велинградски фест
 събра най-добрите кулинари на България

Стартира асфалтирането на пътя за с. Драгиново

Улица „Тошо Стайков” 
е изцяло реновирана



Единствената нацио-
нална професионална 
гимназия в Пазарджиш-
ка област - НПГГС 
„Христо Ботев” - Велин-
град отбеляза 70 годи-
шен юбилей. 

Част от програмата 
за честванията бе откри-
ване на новата много-
функционална сграда в 
училището с физкулту-
рен салон, конферентна 
и фитнес зала. 

Лентата бе преряза-
на от кмета на община 
Велинград д-р Костадин 
Коев и министъра на 
образованието и наука-
та Красимир Вълчев.

В новата зала д-р 

Коев връчи почетни 
плакети на петима въз-
питаници на учили-
щето за участието им 
в национални и меж-
дународни състезания 
в областта на горско-

то и ловно стопанство, 
с което допринасят за 
издигане авторитета на 
община Велинград.

Официални гости на 
юбилея бяха и област-
ният управител Стефан 

Мирев, ректорът на 
ЛТУ проф. Иван Илиев, 
проф. Иван Палигоров, 
народният представи-
тел Сергей Кичиков, 
главният мюфтия Мус-
тафа Хаджи, предсе-

дателят на ОбС инж. 
Мареков, общински съ-
ветници, директори на 
професионални гимна-
зии, училища и образо-
вателни институции от 
цялата страна, бивши 
и настоящи директори, 
преподаватели и възпи-
таници на гимназията.

Валя Балканска и 
гайдарят Петър Янев 
дадоха началото на тър-
жествения концерт с из-
пълнението на „Хубава 
си, моя горо“, заедно с 
всички хора, изпълни-
ли залата на читалище 
„Отец Паисий“.

Д-р Коев поздрави 
бившите и настоящи 
преподаватели и учени-
ци на гимназията, като 
им пожела неугасваща 
вяра в доброто бъдеще, 
успешна реализация на 
кадрите и да бъдат гор-
ди с училището си, кое-
то обучава професиона-
листи на световно ниво.
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На 22 юни младите 
рап изпълнители Ди-
лан Ло и Стефан Денис 
изнесоха концерт в под-
крепа на борбата с нар-
котиците на централ-
ния площад „Н. Гяуров“. 
Заместник-кметът на 
община Велинград -  
Светла Томова заяви в 
словото си, че родители-
те са тези, които трябва 
да напътстват децата си 
как да се предпазят от 
вредните субстанции и 
допълни, че всички сме 
отговорни за бъдещето 
на нашите деца. 

Г-жа Томова призо-
ва присъстващите да се 
включат в благотвори-
телния базар под мото-
то „Да дарим надежда“, 
като си закупят от пре-

красните творения на 
велинградските деца и 
хората от ДЦПЛУ. 

Десетки подкрепиха 

каузата, с която се съби-
рат средства за Общин-
ския солидарен фонд.

Вече 30 години 
Представителният дет-
ско-юношески ансам-
бъл за народни песни и 
танци „Здравче-венче” 
запалва любовта в сър-
цата на велинградските 
деца към българския 
фолклор.

Над 1000 са танцьор-
ите, певците и музикан-
тите, които са премина-
ли през неговата школа, 
а голяма част от тях вече 
са професионалисти, за-
вършили образование-
то си в Широка лъка и 
Котел, и хореографски-
те училища. 

През 2014-та година 
ансамбълът става пред-
ставителен, а само пре-
ди две години в Слънчев 
бряг стана и Световен 
шампион по фолклор.

С прекрасен и запом-
нящ се концерт, в чита-
лище „Васил Левски“, на 
6 юни, ансамбъл „Здрав-
че-венче“ отбеляза своя 

юбилей пред много гос-
ти и любители на бъл-
гарския фолклор.

В словото си кметът 
на община Велинград 
д-р Костадин Коев каза:  

„Изключително съм 
щастлив да поздравя 
Представителният дет-
ско-юношески ансам-
бъл за народни песни и 
танци „Здравче-венче”, 
който днес чества своя 
30-годишен юбилей. 
Стотици деца са израс-

нали с музиката и тан-
ците на „Здравче-венче”, 
а ансамбълът разнася 
славата на Велинград 
по света. Скъпи танцьо-
ри, певци и музиканти, 

бъдете живи и здрави! 
Пазете в сърцата си 
българските корени и 
традиции, нашите пре-
красни песни и танци и 
ги предавайте с любов 
на децата и внуците си! 
Честит юбилей!“.

От 21 до 23 юни, край 
Велинград и основно в 
местността Гергевана, 
при безупречна органи-
зация и прекрасно време 
се проведе Държавното 
първенство по ориенти-
ране. 

В петък бяха старто-
вете на къси дистанции. 
Участниците бяха над 
200, на възраст от 10 до 
70 години, от 30 клуба, от 
цялата страна.

В събота бяха дълги-
те дистанции и тогава 
се състезаваха елитните 

ориентировачи. В недел-
ните щафети стартира-
ха 90 екипа от по трима 
души на възраст от 12 до 
60 години. В елита при 
мъжете най-добър бе 
отборът на „Вариант 5“ - 
Търговище, а при жени-
те - дамите от „Карлък“ 
- Смолян. Отборната 
надпревара за купа „Ве-
линград“ бе спечелена от 
русенци - клуб „Истрос“, 
а втори се наредиха вар-
ненци - клуб „Бегун“. 

Медалите и купите на 
победителите бяха връ-

чени от председателя на 
ОбС - Велинград инж. 
Али Мареков, от пред-
седателят на БФО проф. 
Атанас Георгиев, основ-
ният организатор от фе-
дерацията Георги Карта-
лов, г-жа Бърдарска от 
отдел „ИП“, както и от 
треньори на участващите 
над 30 отбора. 

Окончателните кла-
сирания в различните 
възрасти и категории са 
публикувани на сайта на 
Българската федерация 
по ориентиране.

Велинград отбеляза 
Международния ден за борба 

с наркотиците с концерт 
и благотворителен базар

„Здравче-венче” отпразнува своя 
30-годишен юбилей

НПГГС „Христо Ботев” - Велинград 
отбеляза тържествено 70 години от основаването си

Ориентировачите на „Истрос“ - Русе 
спечелиха купа „Велинград“



Фу тболисти-вете-
рани на ФК „Чепинец“ 
от цялата страна се 
събраха, за да се срещ-
нат в приятелски мач с 
настоящия отбор на 15 
юни. 

Преди срещата, от 
името на кмета на об-
щина Велинград д-р 
Костадин Коев, г-жа 
Спасова /началник на 
отдел „ИП“/ връчи два 
почетни плакета. 

Първият бе за тре-
ньора на ветераните, 

отдал сърцето си за 
отбора – 85-годишния 
Никола Вандов, който 
бе аплодиран от публи-

ка и спортисти. 
Вторият плакет бе за 

друг треньор - покой-
ния вече Васил Ников, 
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С богата празнична 
програма Велинград от-
беляза Международния 
ден на детето - 1 юни. 
Организатори на съби-
тието са община Велин-
град и ЦПЛР- ОДК – Ве-
линград.

Много детски ус-
мивки, песни, танци и 
забавления изпълни-
ха централния площад 
„Николай Гяуров“. 

Празничния концерт 
започна в 10:00 часа, 
като бе открит с поздрав 
към децата от зам.-кме-
та на община Велинград 
Исмаил Моллов и ди-
ректора на ЦПЛР-ОДК 
Катерина Мирчева.

Участие в програ-
мата взеха децата от 
школите към Обединен 
детски комплекс- Ве-
линград и техните при-
ятели: любимците на 
публиката КСТ „Им-
пулс“, мажоретен състав 
към ОУ „Георги Бен-
ковски”, ВГ „Караоке“, 
ДЮВИШ „Звънче”, ВГ 
„Изгряващи звезди“, ВГ 
„Сладкоглас“, ТФ „Мла-
ди таланти“ и ПДЮ-
АНПТ „Зравче- Венче”.

Направена бе де-
монстрация на рисунки 
върху вода, като всички 
желаещи можаха да на-
правят своята ебру кар-
тина.

Децата имаха въз-
можност да изрисуват 
своята гипсова фигурка, 
а лъчезарните и весели 
Юлия, Елена и Симона 
нарисуваха личицата 
на малчуганите. Тяхна-
та инициатива бе с бла-

готворителна цел, като 
със събраните средства, 
ще изградят иноватив-
на детска площадка за 
обучение и развитие от 
ново поколение.

По случай Празни-
ка на детето - 1-ви юни, 
от името на кмета на 
община Велинград д-р 
Костадин Коев, всички 
деца бяха почерпени с 
лакомства, вода и сок.

Tържественото отбе-
лязване на деня на Ботев 
започна в навечерието 
на 2 юни с възпомена-
телна вечерна заря-про-
верка в памет на Христо 
Ботев и геройски заги-
налите знайни и незнай-
ни войни за свободата и 
независимостта на Бъл-
гария. Събитието е съв-
местна инициатива на 
Община Велинград, ОУ 
„Христо Ботев“, ПГГС 
„Христо Ботев“. 

Под звуците на Пред-
ставителен духов оркес-
тър „Димитър Мечев“ с 
диригент Огнян Мито-
нов, мажоретен състав с 
художествен ръководи-
тел Биляна Масларова 
и строй на блоковете от 
ученици в двора на ОУ 
„Христо Ботев”, бе из-
пълнена тържествената 
заря-проверка.

На 2 юни от 11:50 
ч. пред паметника на 
Христо Ботев с почетен 
караул от РК „Родопча-
ни“, отец Иван отслужи 
панахида в памет на по-
ета-революционер. С 
вой на сирени и едно-
минутно мълчание бяха 
почетени и геройски 
загиналите за свободата 

на България. Децата от 
ВГ „Караоке” изпълни-
ха патриотични песни, 
а малката Ангелинка 
Маркова прочете автор-
ското си стихотворение 
„За Ботев”.

Официални лица 
на събитието бяха 
зам.-кметът на Общи-
на Велинград Атанас 
Палигоров, председате-
лят на ОбС - Велинград 
инж. Али Мареков ,об-
щински съветници, слу-
жители на Общинска 
администрация и пред-
седателят на СОСЗР.

Венци и цветя бяха 
поднесени от Общин-
ска администрация, 
Общински съвет - Ве-
линград, представители 
на политически партии, 
Съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва, Исторически 
музей-Велинград, пред-
ставители на училища, 
граждани и гости.

Венци и цветя бяха 
поднесени и на памет-
ника на Николай Гяуров 
по повод 15 години от 
гибелта на световно из-
вестния велинградски 
оперен певец.

В двора на ДГ ”Ра-
дост” се проведе Детска 
спартакиада, където 
кметът на община Ве-

линград д-р Костадин 
Коев се обърна към 
всички деца с думите: 
„Скъпи деца надявам 

се, че ще продължите 
да спортувате активно 
и извън детското заве-
дение, защото спортът 
обединява, създава цен-
ности и приятелства за 
цял живот.” 

Официални лица 
на събитието бяха още 
зам.-кметът Атанас Па-
лигоров, председателят 
на ОбС-Велинград инж. 
Али Мареков и начал-
никът на отдел „ХСД” 
Марияна Зинкова. 

Празникът премина 
с много спортни игри 
и забавления, а всички 
победители получиха 
купи и медали.

СПА столицата на 
Балканите - Велинград 
се превърна в епицентра 
на купона на 29 юни, ко-
гато на централния пло-
щад „Николай Гяуров“ 
се проведе BG Music 
Channel Cool Tour. 

Девет топ БГ изпъл-
нители зарадваха мно-
гобройната публика с 

няколкочасов музика-
лен маратон и други за-
бавления. 

Пред зрителите, из-
пълнили площада до 

краен предел, се изя-
виха Гери-Никол, EVA, 
Клавдия, Симона За-
горова, IVY, Невена 
Пейкова, Monty & Petya 
Alexa и DJ Theo. Преди 
старта на големия кон-
церт изпълнителите до-
казаха, че не само могат 
да пеят, а имат и реди-
ца други умения. Те се 

включиха в турнир по 
федербал с феновете си, 
танцуваха зумба и тан-
цови батъли. 

Звездите не пропус-

наха да се снимат и със 
своите почитатели.

След спортните ак-
тивности, в програмата 
се включиха някои от 
най-добрите самодейни 
състави и изпълните-
ли от Велинград, които 
доказаха, че могат да 
се наредят до големите 
звезди.

Истински фурор 
предизвика мегазвез-
дата Гери-Никол, която 
буквално взриви публи-
ката. 

Тя изпълни всички 
свои хитове, а публика-
та не спираше да пее с 
нея нито за миг. 

Талантливата певи-
ца не скри огромната си 
любов към публиката 
и благодари за тяхната 
подкрепя. 

Топзвездата показа 
не само майсторско пе-
ене, но и завидна енер-
гия, като не спря да тан-
цува. 

Тя благодари и на 
организаторите от BG 
Music Channel и община 
Велинград за поканата.

Много емоции в приятелската 
среща между ветераните 

и настоящия отбор на ФК 
„Чепинец“

С богата празнична програма 
Велинград отбеляза 

Международния ден на детето

С вой на сирени и заря-проверка 
Велинград тържествено отбеляза 

деня на Ботев

В двора на ДГ ”Радост” 
се проведе Детска спартакиада Гери-Никол и плеяда български 

звезди взривиха Велинград

който бе получен от съ-
пругата му Йорданка. 

Преди първия сиг-
нал на главния съдия 
Георги Белев, всички 
почетоха с едноминут-
но мълчание паметта 
на тези, които вече не 
са сред нас — треньори, 

футболисти и деятели 
от различни поколения, 
свързани с футбола и 
допринесли за успехите 
на ФК „ЧЕПИНЕЦ“. 

За тържествеността 
на събитието доприне-
соха изпълненията на 
Младежката музикална 

формация към ОДК.
След края на първо-

то полувреме резулта-
тът бе равен — 1:1, след 
редовното време също 
— 2:2, а след дузпите — 
7:6 в полза на ветерани-
те.
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