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На 25 юли 2019 г. 
Ивайло Велибашев из-
качи връх Матерхорн, 
който се извисява на 4 
478 метра в Алпите и 
развя знамето на Велин-
град.

„Велинград изкачва 
върхове — това исках 
да афиширам!„ -споделя 
амбициозния алпинист.

Връх „Матерхорн” 
е първи по трудност 
маршрут в Алпите и е 
в ТОП 10 по трудност 
в света. Той е един от 

трите най-красиви и ем-
блематични върхове на 
планетата.

Мечтата на Ивайло е 
да достигне още по-ви-
соко — 8000 метра. 

Преди година той 
изкачи връх „Монблан”, 
който е на 4 810 м. над-
морска височина.

В неделя велинград-
чанинът се завърна в 
България, а близките му 
го очакваха с огромна 
гордост и вълнение.

На 15.07 от 16:30 ч. бе 
проведена извънредна 
сесия на ОбС - Велин-
град, с дневен ред само 
от една точка — „Пре-
кратяване на Договор 
за управление с Георги 
Аспарухов Мяшков, из-
пълняващ длъжността 
управител на „ВКТВ“ - 
ЕООД.

Припомняме, че из-
вънредното заседание, 
което се проведе на 
21.05.2019 г., бе с дневен 
ред същата единствена 

точка, но поради недос-
татъчно мнозинство, тя 
не бе приета и управите-
лят на ВиК дружеството 
Георги Мяшков, не бе 
освободен от длъжност.

На последното засе-
дание от общо 26 при-
състващи общински 
съветници, 24 гласуваха 
„ЗА“ освобождаването 
му от длъжност. На не-
гово място бе назначен 
нов временен управител 
— инж. Цветан Соти-
ров.

Ремонтните дейнос-
ти за цялостна рекон-
струкция на подземната 
и надземната инфра-
структура на уличната 
мрежа във Велинград 
вървят по план.

След като бе подме-
нена изяло водопро-
водната мрежа по ул. 
„Милош Папарков”, бе 
положена и асфалтовата 
настилка. След смяна на 
водопровода, предстои 
полагането на асфалт и 
на ул. „3 март”.

Дълги години улици-
те бяха в окаяно състоя-
ние. 

С подмяната на во-
допроводната мрежа 
ще бъде подобрено во-
доподаването, ще бъдат 
намалени загубите от 
течове, а живущите на 
тези улици вече имат 
нормална и достъпна 
среда до своите домове.

Припомняме, че 
средствата са подсигу-
рени с Постановление 
на Министерски съвет 
и от Предприятието за 
управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда /ПУДООС/.

Съборът на Юндо-
ла води своето начало 
от 1957 година, когато 
в сърцето на Родопа 
планина в живописна-
та местност среща си 
дават млади и стари 
родопчани, разпилени 
от живота по всички 
краища на България.

Тази година тради-

ционният събор ще се 
проведе на 25 август /
неделя/. Всички при-
състващи, освен че ще 
могат да се насладят 
на богатата фолклорна 
програма, ще могат да 
си устроят и пикник 
сред прохладата на ве-
ковните борове или да 
посетят някоя от при-

родните забележител-
ности в близост до ку-
рорта.

Всяка година събо-
рът на Юндола събира 
над 10 хиляди души от 
цялата страна.

И тази година пех-
ливански борби, ще 
радват любителите на 
този спорт.

„ВКТВ“ 
- Велинград

 е с нов управител

„Велинград изкачва върхове” 
— това афишира Ивайло 

Велибашев, след като изкачи един 
от най-трудните върхове в света

Поредната възстановена улица 
във Велинград

Един от най-атрактивните 
местни събори несъмнено 
остава този в местността 

Юндола
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В късните часове на 7 
юли вандали са изпочу-
пили осветителни тела, 
пейки, каменни кошове 
за боклук и декоратив-
ната чешма в парка до 
пл. „Николай Гяуров”. 
Авторите на това де-
яние са задържани в 
ареста, а срещу тях се 
води бързо полицейско 
производство. Общин-
ското ръководство бла-
годари на служителите 
на РУП-Велинград, за 
адекватната намеса и 
бързото залавяне на на-
рушителите на общест-
вения ред.

Община Велинград 

отправя призив към 
гражданите да пода-
ват сигнали за подобни 
вандалски прояви и да 
не бъдат безразлични 
към тях, защото в това 
имущество са вложени 
парите на всички нас. 
Подобни случаи могат 
да се определят като 
примитивизъм, аргесия 
и безхаберие, за които 
плащаме всички. 

Средата, в която 
живеем, зависи от все-
ки един от нас. Само с 
общи усилия, ще пре-
върнем града си в по-до-
бро място за живеене.

„До края на август 
ще бъдат готови водо-
проводите за минерал-
на и питейна вода по 
ул.”Осми март” – това 
пое като ангажимент 
заместник-кметът на 
община Велинград г-жа 
Светла Томова на среща 
с живеещите на въпрос-
ната улица. 

Повече от 30 велин-
градчани дойдоха, за да 
разберат как и до кога 
ще продължи изгражда-
нето на обекта по про-
ект за реконструкция 
и подмяна на водопро-
водната мрежа по ул. 
„Осми март” и да зада-
дат въпросите си, както 
към г-жа Томова, така 
и към инж. Петър Кон-
дев /упражняващ ин-
веститорски контрол/ и 
към Костадин Чакалов 
— управител на фир-
мата-изпълнител „Еко-

дин” ЕООД.
Стана ясно, че заба-

вянето в изграждането 
на минералния водо-
провод се дължи на лип-
сата на стандартно про-

изводство на тръбите в 
България и наложилата 
се доставка на същите 
от Германия. 

Новият водопровод 

гарантира, че няма да се 
губи температура, про-
водимостта ще е добра 
и няма да има загуби 
на водни количества. 
Трудно се извършват и 

изкопните дейности на 
места, защото за голя-
ма част от подземната 
инфраструктура няма 
кадастър.

За сметка на фирма-
та-изпълнител ще бъдат 
направени отклонения 
за всяка една от улич-
ните чешми, за да има 
минерална вода посто-
янно в тях. Поставят се 
спирателни кранове на 
по-малки разстояния по 
питейния водопровод, 
за да се спира водата на 
по-малко абонати при 
евентуални аварии. 

След полагането на 
водопроводите, поетап-
но улицата ще бъде ас-
фалтирана и ще бъдат 
изградени тротоари. 

Г-жа Томова благо-
дари на живеещите на 
ул. „Осми март” за про-
явеното търпение и се 
извини за причинените 
неудобства, наложе-
ни от извършването на 
дейностите по проекта.

На 19 юли в Габрово 
се проведе конференция 
на тема „Създаване на 
нови региони за плани-
ране в България и вто-
ро ниво на управление. 
Сближаване между те-
риториално планиране 
и социално-икономиче-
ско развитие”. 

Събитието бе орга-
низирано от Асоциа-
цията на българските 
градове и региони със 
съдействието на фон-

дация „Конрад Аденау-
ер”. Част от програмата 
на конференцията бе и 
връчването на Годиш-
ните национални награ-
ди на АБГР- 2019. 

Велинград бе отли-
чен с приз в категория 
„Инвестиции в приро-
дата и хората – 2019”. 

Наградата бе полу-
чена от зам.-кмета на 
община Велинград г-жа 
Светла Томова

Нови указателни та-
бели са монтирани по 
възлови кръстовища 
на различни места във 
Велинград. С това при-
ключи втория етап от 
проекта за подмяната 
им, който е залегнал в 
Програмата за 2019 го-
дина за изпълнение на 
стратегията за устойчи-
во развитие на туризма. 
Общият брой на табе-
лите е 52. Част от тях са 

за исторически, култур-
ни и природни забеле-
жителности, които са 
в кафяв цвят, а белите 
са за обществени ин-
ституции и кварталите 
на града. На централ-
ния площад „Николай 
Гяуров” са поставени и 
две табели с информа-
ция за живота и твор-
чеството на великия ве-
линградски бас.

На днешното си за-
седание общинските 
съветници единодушно 
одобриха окончателния 
проект на Общия ус-
тройствен план на Ве-
линград и Драгиново. 

Главният архитект 
Тодор Енев поясни, че 
всички министерства, 
ведомства и институ-
ции са дали положи-
телни становища. Не се 
нарушават екологични 
норми, не се смесват 
функции и територии, 
нанесена е цялата под-
земна инфраструктура 
и са взети под внимание 
всички становища на 
институции и гражда-
ни. 

Според арх. Ира 

Кънева, която е ръково-
дител на екипа, изготвил 
Плана, това е най-дълго 
обсъжданият план в 
България. Преминал е 
обществено обсъждане, 
одобрен е от Експертен 

съвет и всички 13 схе-
ми към ОУП бяха изло-
жени за допълнителни 
становища от граждани 
и институции в средата 
на 2018-та година.

Велинград вече има 

два общи устройствени 
плана – за цялата общи-
на със взаимовръзките 
между населените мес-
та /приет 2015 г./ и този 
за общинския център 
Велинград и село Дра-
гиново. Предстои обна-
родването на последния 
в Държавен вестник и 
окончателното му вли-
зане в сила. Общият 
устройствен план на 
град Велинград и село 
Драгиново ще бъде пуб-
ликуван на интернет 
страницата на община 
Велинград.

Усилията на кме-
та д-р Коев и целия му 
екип след близо двего-
дишна работа дадоха 
своя резултат.

Нови 52 указателни 
табели във Велинград

Водопроводите по улица 
„Осми март” ще са готови 

до края на август

Кметът на община Велинград д-р Коев
с награда от Асоциацията 

на българските градове и региони

ОбС - Велинград одобри 
окончателния проект на Общия 

устройствен план 
на Велинград и Драгиново
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Стартира второто издание на фестивала на му-
зиката, мезето и питието „Балканска магия“ – Ве-
линград, който тази годна се проведе в периода 
18-21 юли. Още в първия ден на фестивала, в СПА 
столицата на Балканите, хилядната публика из-
пълни централния площад „ Николай Гяуров”.

В първия ден от музикалния маратон се изяви-
ха: чаровната Нанси, Ива Давидова, атрактивната 
Ашли. Финалът на първата вечер бе поставен от 
Гъмзата, който бе подготвил микс от най-попу-

лярните си парчета. Изпълненията му не оставиха 
никого безразличен и през цялото време бе под-
крепян с бурни аплодисменти от десетките фено-
ве, дошли да видят своя любимец. Освен вечерни 

концерти, в които се изявиха звезди от различни 
жанрове, през целия ден, до късно вечерта, посе-
тителите се насладиха на отлични кулинарни зони, 
разнообразни сладки изкушения, изложения и за-
бавления за малки и големи.

Във втория ден на фестивала гостите се насла-

диха на истински букет от музикални жанрове. 
Десетките ентусизирани посетители не пропусна-
ха да извият дълги кръшни хора насред площада, а 
след това се забавляваха под звуците на балкански 
хитове и рок. Пръв на сцената се качи талантли-

вият изпълнител Хамид Имамски, след него щафе-
тата пое фолклорният изпълнител Стоян Петков, 
който е и водещ на събитието, фолклорната пали-
тра бе украсена от легендата на българския фолк-
лор Гуна Иванова, македонският изпълнител Дар-
ко. Финалният акрод на програмата във втория 
фестивален ден поставиха група „Сигнал”. Рокад-
жиите изпълниха емблематични песни от своя ре-
пертоар, любими на няколко поколения българи. 
Велинградчани и гостите на града се забавляваха 
до краен предел в ритъма на рока. 

Третият ден на „Балканска магия“ - Велинград 
премина под знака на много еуфория и емоции. 
Поп и R’n’B идоли и талантливи фолклорни из-
пълнители направиха празника още по-вълнуващ. 
В съботния ден програмата стартира с изява на 
местните таланти от вокална група „Караоке“ към 
НЧ „Отец Паисий 1893“ с ръководител Юлиана 
Ковачева. Концертът продължи с харизматичната 
фолклорна изпълнителка Дафина Димитрова, след 
нея талантливите Ива и Велислава Костадинови 

зарадваха гостите на събитието с изпълнения на 
песни от своя репертоар. Внучките на голяма на-
родна певица Гуна Иванова успяха да заразят с по-
зитивното си излъчване всички посетители и ог-
ромно хоро се изви на целия площад. После дойде 
ред на поп артилерията. Първа на сцената се качи 

тийнсензацията EVA. Още с излизането си бе по-
срещната с бурни писъци на одобрение и на всяка 
нейна песен младежите в публиката пееха с пълно 
гърло заедно с нея. Тя както винаги, обърна вни-
мание на всеки един от своите почитатели. Чаров-
ната Иви изпълни някои от своите хитове и вдигна 
градуса на настроението до максимум.

Гвоздеят на вечерта бе Атанас Колев. Появата 
му предизвика истински фурор, а десетките млади 
хора, които бяха изпълнили централния площад 
на Велинград, не спряха да крещят екзалтирано 
по време на цялото му изпълнение. Изпълнителят 
остана безкрайно развълнуван от топлия прием и 
не пропусна възможността да изкаже признател-
ността си към публиката, а тя пък му отвърна с 

още по-голяма любов. 
Заключителният ден на „Балканска магия“ пре-

мина с много еуфория и емоции. Жителите и гос-
тите на СПА столицата на Балканите се събраха на 
централния площад, за да се насладят на богата и 
разнообразна музикална програма и не спряха да 
се забавляват до самия й край.

Стартът бе даден от местните таланти от ДЮ-
ВИШ „Звънче“ с ръководители сем. Казалиеви. Те 
представиха програма с песни на различни езици.

После на сцената се качиха дует „Пирин“, които 
бяха подготвили невероятна селекция от любими 
фолклорни песни. След това на сцената излезе ча-
ровния Крум, който бе подготвил специален микс 

от танцувални песни. Грандиозният финал на 
„Балканска магия“ - Велинград постави звездата 
Алисия. Харизматичната изпълнителка предста-
ви най-големите си хитове през годините, а мно-
гобройната публика, изпълнила целия площад, не 
спираше да пее с нея през цялото време. Звездата 
не пропусна да благодари на хората за подкрепата 

и обичта. Дълго след като слезе от сцената Алисия 
позира за снимка с всеки един от своите почита-
тели, който желаеше да се докосне до своята лю-
бимка.

Днес се навършват 
80 години от пускане-
то на първия влак по 
теснопътната жп линия 
Чепино-Якоруда-Бели-
ца. 

Точно преди 8 десе-
тилетия на 30 юли лич-
но негово величество 
Цар Борис III Обедини-

тел управлява локомо-
тива. 

Сдружение „За тес-
нолинейката” организи-
раха празник за пътува-
щите от гара Септември 
до Добринище. 

В 10:15 ч. на гара 
Велинград, с много ус-
мивки и настроение, 

танцьорите от ТК „Ро-
сица” тържествено по-
срещнаха празничната 
Родопска теснолинейка 
и пътуващите с нея път-
ници. 

Община Велинград, 
подкрепя инициативи-
те за популяризиране на 
Родопската железница.

„Балканска магия“ - Велинград

Родопската теснолинейка 
- на 80 години
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47-те Велинградски празници на културата по 
неповторим начин вплетоха миналото и настоя-
щето при тазгодишното си издание.

В дните от 6 до 14 юли се изявиха множество 
професионални и самодейни ансамбли, състави, 
клубове, центрове, оркестри, вокални групи и тво-
рци, които със своето изкуство доказаха, че във 
Велинград живеят талантливи деца и граждани, 
пазещи културата и традициите ни живи.

В рамките на тържествата за осма поредна го-

дина се проведе танцовия фолклорен фестивал 
„Хоро при извора”

Открити бяха множество музикално-поетични 
вечери, пленери, кампании, ателиета, театрални 
сцени и хорови срещи.

Велингрдските културни працници 2019 бяха 
посетени от около 50 000 хиляди посетители. Ве-
линградчаните и гостите на града според предпо-
читанията си посетиха разнообразните събития, 
представени в тазигодишното издание на тради-
ционните празници на града. 

Велинградски празници на културата са до-
казателство за преклонението пред традициите, 
фолклора, творческата иновативност и креа-

тивност на всички учас-
тници.

През 2019 празни-
ците, преминаха под 
мотото „Бъди активен“, 
защото културата и 
спорта са два свята, обе-
динени от стремежа си 
към съвършенство. 

На сцената на пл. 
„Николай Гяуров“ се 
проведоха повече от 50 
събития. Празниците 
започнаха с концерт на 
българската група “D2” 

и продължиха с участие на български изпълните-
ли като Любо Киров и Дара, чийто концерти бяха 
запомнящо се изживяване за феновете им. Музика 
от български автори заедно с фънк, самба и фол-
клорни обработки предложиха изключителните 

музиканти от “BRAZZ VILIDJ” под ръководство-
то на Велислав Стоянов. Евъргрийни, френски-
те шансони и класическия джаз изпълниха Надя 
Тончева и „Hot club de Plovdiv“. Българската група 
“Хоризонт” призова в ефира да звучи повече бъл-
гарска музика и изпълни концерт, който бе част 
от кампанията “Изпей “Обичам те” на български”. 
Концертите на духовите оркестри са традиция за 
Велинградски празници на културата. В големия 

концерт участваха Представителен духов оркес-
тър с мажоретен състав “Димитър Мечев” към 
НЧ “Отец Паисий-1893” с диригент Огнян Мито-
нов и хореограф Биляна Масларова и Младежката 
музикална формация към ЦПЛР-ОДК с диригент 
Велислав Стоянов заедно с приятели от Танцов 

клуб “Надежда”, “Звънче” и “Импулс”. Гости бяха 
Духовият оркестър с мажоретен състав от Ловеч 
и Софийският духов оркестър под диригентството 
на нашия съгражданин Васил Делиев.

Във фолклорната палитра и тази година се 
включиха местните състави: Представителният 
ансамбъл за народни песни и танци “Чепино” към 
ОНЧ “Св. св. Кирил и Методий-1905”, Представи-

телният детско-юношески ансамбъл за народни 
песни и танци “Здравче-венче” към НЧ “Васил 
Левски-1904”, Ансамбълът за автентичен фолклор 
“Драгиново”. Гостуваха фолклорен ансамбъл от 
Хърватия, фолклорна група от с. Годлево и детска-
та танцова група “Силивряк” от Ракитово. Специа-
лен гост беше и народният певец Николай Славеев 
със своята формация. Местните състави също 
имаха възможността да изпълнят своя репертоар: 

Групата за стари градски песни “Вела”, групата за 
популярни песни “Велина”, Мария Нонева-Мичо-
на, певиците към Клуба на пенсионера в кв. Каме-
ница. С концерти на своите възпитаници се вклю-
чиха ДЮВИШ “Звънче” и ВГ “Караоке”.

Сред гостите на Празниците бяха и участници 
във формата „Видео фестивал лайф интернешъ-
нъл”, които впечатлиха с популярни песни и из-
пълнения на цигулка.

Лицата на кампанията „Бъди активен“ бяха: 
Петър Стойчев, Таня Богомилова, Горяна Стоева, 
златните момичета от ансамбъла по художествена 
гимнастика, които чрез видео-обръщения подкре-
пиха кампанията. Инициативите на кампанията 
„Бъди активен“ се изразяваха в организиране на 
спортни състезания и забавления - „Жива вода“, 
„Мога да се науча“, летни забавления с ролери, хо-
върборд и тротинетки, „Спортувай и танцувай на 
всяка възраст“.

Финалът на Велинградски празници на култу-
рата бе заря-проверка от Сили за Специални опе-
рации с командир бригаден генерал Явор Матеев, 
които превърнаха закриването на празниците  в 
грандиозно и неповторимо преживяване. 

Множеството посетители, всеотдайността на 
участниците допълнително амбицира организа-

торите от Община Велинград за следващатата го-
дина, Велинградсиките празници на културата да 
привлечат още повече посетители и множество 
участници.

Велинградски празници на културата 2019 година


