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Тази година ембле-
матичните и тради-
ционни „Велинградски 
празници на културата” 
ще стартират на 7 юли 
с празничен спектакъл 
„Аз обичам Велинград”. 
Тяхното 46-то издание 
ще продължи до 15 юли 
включително.

Поради извършване-
то на ремонтни дейнос-
ти на централна градска 
част, тържествата ще се 
провеждат на сцена на 
паркинга на „Централ”. 

Гражданите и гос-
тите на СПА столицата 
ще имат възможността 
да се насладят на богата 
и интересна програма 

през цялото лято. Кул-
минацията на празни-
ците ще бъде в първите 
дни на месец септем-
ври. Тогава градът ще 
отбележи 70 години от 
своето създаване и 10 
години от получаване 
на приза „Спа столица 
на Балканите“. 

Празничната про-
грама ще започне още 
сутринта на 7 юли с тър-
жествена литургия, след 
която от гражданско 
сдружение „ За тесноли-
нейката” са организира-
ли пътуване „С малкия 
влак в деня на Велин-
град”. Следва откриване 
на седмия фолклорен 

танцов фестивал „Хоро 
при извора“. По тра-
диция Представителен 
духов оркестър и мажо-
ретен състав „Димитър 
Мечев” ще представи 
интересна шоу програ-
ма.

В рамките на Велин-
градски празници на 
културата-2018 община 
Велинград е предвидила 
богата и колоритна про-
грама, която да задово-
ли предпочитанията на 
всички възрастови гру-
пи.

Сред гост-изпълни-
телите ще са: на 8 юли 
невероятния ансам-
бъл „Българе”, на 9 юли 

Надя Тончева и ,,HOT 
CLUB DE PLOVDIV”, 
на 10 юли поп-звезда-
та, любимка на тийней-
джърите Гери Никол 
ще зарадва своите по-
читатели, на 11 юли на 
велинградска сцена ще 
се качат музикантите 
от група „Епизод” с тех-
ния рок театър „Аспа-
рух-битката за Онгъла”, 
на 12 юли старозагор-
ската трупа „Танца на 
вятъра” ще представи 
Спектакъл-шоу „Танц 
без граници”, на 13 юли 
зашеметяващата Поли 
Генова ще огласи Ве-
линград, а на 14 юли 
невероятният ансамбъл 

„Чинари” ще предста-
ви впечатляващ кон-
церт-спектакъл.

В програмата са 
включени редица ин-
тересни мероприятия: 
парад на духови оркес-
три и мажоретни съста-
ви, пленер-живопис „С 
Велинград в сърцето“, 
детското „Синьо лято“, 
откриване на базар на 
занаятите, изложби 
концерти на местните 
таланти, литературни 
вечери и спортни състе-
зания. 

Всички културни 
прояви във Велинград 
това лято, са посветени 
на 70-та годишнина от 

създаването на града и 
10 години от получава-
не на приза „СПА сто-
лица на Балканите“.

В е л и н г р а д с к и т е 
празници на култура-
та са неизменна част от 
Културния календар на 
община Велинград, като 
тяхно естествено про-
дължение са събитията 
включени в културния 
афиш за месеците: юли, 
август, септември. 

О р г а н и з а т о р и т е 
запазват правото си 
програмата за ВЕЛИН-
ГРАДСКИ  ПРАЗНИЦИ 
НА КУЛТУРАТА – 2018 
г. да бъде актуализирана 
и променяна.

От началото на месец април сметопочистваща-
та фирма „КМД” ЕООД извърши косене на трев-
ните площи във Велинград. Наред с него бяха за-
цветени и озеленени парковете и алеите в града. 

На 7 юли стартира 46-тото издание
 на Велинградски празници на културата

Над 50 000 цветя 
и 1500 дръвчета 

красят Велинград

(Повече за озеленяването и зацветяването на 
града, четете на стр. 2)

Проблемите във ВиК 
сектора в община Ве-
линград продължават с 
години. 

Още през 2015-та 
природно бедствие от-
несе част от жизнено ва-
жния за Велинград во-
допровод „Водев чарк”. 
Съоръжението осигу-
ряваше около 70 литра 
вода в секунда. 

Вследствие на това, 
облекчителната шахтата 
на Симеонови ливади е 
задръстена с камъчета 
и пясък. Оттам тръбата 
наобратно започва да се 
пълни /тогава е имало 
страшно много вода/ и 
връща водата в горната 
шахта. След като и там 
се задръства, водата за-
почва да извира и под-
копава самата шахта. 

Вследствие на това, 
300 метра от водопрово-
да е изцяло оголен. 

Земната маса под во-
допровода се е свлякла 
и самият водопровод е 5 
метра във въздуха, при 
което се е деформирал 
и водоподаването е на-
рушено.

До момента са откри-
ти 2 сериозни аварии, 
които много трудно се 
локализират, защото 
там е станало дере. Вър-
ху самия водопровод 
са паднали множество 
дървета, което допъл-
нително затруднява 
работата на специали-
стите. Водопроводът се 
е счупил и смъкнал на-
долу, като разстоянието 
между двете тръби е 20-
30 см. 

Водата от Водев чарк 

е кристално чиста с 
много добри качества. В 
момента дебитът й е 100 
литра в секунда. 

Допълнителен про-
блем за нормалното во-
доснабдяване в града се 
оказва и завишеното съ-
държание на естествен 
уран и алфа активност 
във водата от водоиз-
точниците „Легоринец” 

и „Суха лъка”, поради 
което водоподаването 
от тях е преустановено. 

По този начин общи-
ната губи още близо 70 
литра в секунда. Този 
недостиг е и поредната 
пречка за нормално-
то водоснабдяване на 
кварталите Чепино, Ка-
меница и ниската част 
от бул. „Съединение”. 
Недостатъчна се оказ-
ва и компенсацията с 
вода от Пречиствателна 
станция.

Преди 10 дни об-
щината със собствени 
средства стартира дей-
ности по възстановя-
ване на водопровода. 
Кметът д-р Костадин 
Коев и директорът на 
ВиК дружеството Геор-

ги Мяшков предприеха 
редица спешни мерки, 
като видимите резулта-
ти се очакват в рамките 
на 15 дни. 

В края на последна-
та десетдневка от месец 
юни община Велинград 
ще възстанови водопо-
даването от така жизне-
новажният за нормал-
ното водоснабдяване  на 

общината водопровод 
„Водев чарк”. Лошите 
метрологични условия 
и обилните валежи в ра-
йона на трасето допъл-
нително затруднява ра-
ботата на работниците. 

До 20 юни водопода-
ването на всички засег-
нати абонати ще бъде 
нормализирано увериха 
от ВиК дружеството.

С очаквания от него 
дебит, от около 70 литра 
в секунда, ще се ком-
пенсира липсата от вече 
спрените водопроводи 
със завишено съдържа-
ние на уран и алфа час-
тици, уверяват специа-
листите. 

Паралелно с това, от 
ВиК дружеството из-
вършват и непрекъснат 

мониторинг на радиоло-
гичните показатели на 
каптажи „Легоринец”. 
Когато те се подобрят, 
водоподаването ще бъде 
възобновено незабавно 
и това допълнително ще 
увеличи дебита на пода-
ваната вода.

„Разбирам неу-
добството и затрудне-
нията, които създава 
липсата на постоянно 
течаща вода в някои 
части на града“ - каза 
кметът Коев. Предприе-
ти са всички мерки това 
да бъде преустановено. 
Но наред с подаването 
на вода, ние имаме и за-
дължението да следим и 
за нейното качество. Не 
можем да си позволим 
да рискуваме живота и 
здравето на нашите съ-
граждани и да им осигу-
рим вода със завишено 
радиологично съдържа-
ние. Призовавам за още 
малко търпение!

Ръководството на 
община Велинград от-
правя призив и молба 
към всички граждани да 
спазват ограничител-
ния режим за поливане 
на личните дворове. 
Той е в съответствие 
с нормативните изиск-
вания на чл. 5, т.1 от 
Наредба номер 1 за под-
държане и опазване на 
обществения ред, чис-
тотата и имущество-
то на територията на 
община Велинград. Во-
доползването да бъде 
ограничено в интерва-
ла от 8:00 ч. сутрин до 
22:00 ч. вечер.

Eксплоатацията на „Водев чарк” решава проблема 
с водоподаването



Актуално стр.2

Преди началото на 
най-любимия ни сезон, 
лятото, който по тра-
диция се открива на 
1-ви юни — Деня на де-
тето на Централен ми-
нерален плаж „Йосиф 
Шнитер” – Велинград, 
по нареждане на кмета 

д-р Костадин Коев, Об-
щинското предприятие 
„СИП и ТИЦ” предприе 
реновиращи действия 
по плажа. 

За да може гражда-
ните и гостите на Ве-
линград да изживеят 
едно чудесно и незабра-

вимо лято на минерал-
ния плаж, от което да 
имат достатъчно хубави 
спомени за студените и 
мрачни дни, бе сменена 
арката на входа, пребо-
ядисани и освежени са 
стените и пейките, от 
дълги години оградата 

отвън не е поддържана, 
в момента тя е шпакло-
вана, освежена и боя-
дисана. поставени са 
информационни табели 
отнасящи се за Йосиф 
Шнитер, чийто име 
носи централният плаж.

Държавното Пред-
приятие за управление 
на дейности по опаз-
ване на околната среда 
(ПУДООС) отпусна без-
възмездна финансова 
помощ от 1 309 059 лева 
на Община Велинград. 
Средствата ще бъдат 
разходвани за реализа-
ция на проект: „Рекон-
струкция и подмяна на 
водопроводната мре-
жа по улици — „Осми 
март”, „3-ти март”, „Бу-
ков дол”, „Милош Папа-
ров” и „Христо Смир-
ненски”. За същите 
улици, с постановление 
на Министерски съвет, 
правителството отпус-
на средства за тяхната 
цялостна промяна, коя-

то включва нова улична 
настилка. С осигурените 
средства по ПУДООС, 
на практика преди по-
лагането на асфалта, ще 
бъде подменена цялата 
водопроводна система и 
канал на тези улици. По 
този начин от Община 
Велинград ще извършат 
пълна реконструкция 
на подземната и надзем-
ната инфраструктура 
на 5-те улици.Реализа-
цията и съчетаването на 
средствата по ПУДООС 
и тези от Постановле-
нието на МС дават въз-
можност за избягване за 
в бъдеще на нови раз-
копавания за отстраня-
ване на водопроводни 
аварии.

2 500 млади фиданки от бял бор и 500 от смърч 
бяха засадени от общинска администрация Ве-
линград през изминалата седмица. Дръвчетата 
са безвъзмедно дарение от „Фондация 77 - Гора-
та БГ”, която си е поставила за цел да засади 1 
000 000 нови дървета в България.

Поради нападение на корояди, в „Боров парк“ бе 
извършена санитарна сеч, в която са отсечени 
40 дървета. 

С малката сума пари от него и с добавени лич-
ни средства, през 2013 г. стартира реалното 
засаждане на дървета и от тогава това е един 
непрекъснат процес, в който досега са засадени и 
подарени над 225 000 нови дървета за България.

Община Велинград е единствената, която е за-
явила 3 000 дръвчета, които вече се засаждат в 
Боров парк. Главният специалист в отдел „Ин-
спекторат” г-жа Мария Тошева благодари за съ-
действието и подкрепата при залесяването на 
ръковдството на ДДС „Алабак”.

Централен минерален плаж „Йосиф 
Шнитер” ще посрещне летния сезон 

освежен и обновен

1.3 милиона лева 
за ремонт 

на водопроводи

Над 50 000 цветя 
и 1500 дръвчета 

красят Велинград
За два месеца, благо-

дарение на неуморния 
труд положен от упра-
вителя Славчо Лупов 
и целия му екип във 
Велинград разцъфна-
ха над 50 000 различни 
видове цветя и над 1500 
бройки различни дър-
вета и храсти — туи, 
лавровишна, кълбо-
видна акация, люляк и 
др. По бул. „Александър 
Стамболийски” цветни 
композиции от бонсай, 
клен, кипарис-спира-
ла и други декоратив-
ни храсти и дръвчета 
създадоха усещането за 
уют и красота. Предстои 

поставяне на още каска-
дни цветя в кошници по 
бул. „Съединение” в по-
сока кв. Каменица.

Зацветяването изис-
ква всекидневно поли-
ване и грижа, с което 
„КМД” ЕООД се спра-
вя отлично. Благода-
рение на общинското 
ръководство и смето-
почистващата фирма, 
Велинград се превър-
на в едно по-приятно, 
по-цветно и чисто мяс-
то за живеене.

Много ембелматич-
ни сгради и паметници 
в града бяха осветени 
също благодарение на 
КМД.

(продължение от стр. 1)

Изнесените приемни на кмета д-р Костадин Коев
Жителите на Ве-

линград посрещаха д-р 
Костадин Коев много 
радушно и с аплодис-
менти. Те изказваха бла-
годарности за помощта, 
която им е оказал и за 
добре свършената рабо-
та от поетите ангажи-
менти. 

На изнесените при-
емни присъстваха 
зам.-кметът Атанас Па-
лигоров и общински съ-
ветници.

Повдигнати бяха въ-
проси за водопроводна-
та мрежа, инфраструк-
турата, изграждането 
на подпорни стени, без-
домните кучета, лекови-
тите „гьолчета”, бе засег-
ната и темата с езерото 
„Клептуза“ и Културния 
дом, ремонта на цен-
трална градска част и 
изграждането на Прето-
варна станция за твърди 

и битови отпадъци.
Д-р Коев пое анга-

жимент за бързото им 
решаване, там където е 
възможно и незабавно 
след всяка приемна той 
постави задачите поста-
вени от съгражданите 
си на служителите от 
общинска администра-
ция.

Запозна присъства-
щите и с Проекта „Нова 
визия на централна 
градска част, местата за 
отдих и ремонт и рекон-
струкция на уличната 
мрежа във Велинград”. 

Кметът д-р Коев 
обясни на гражданите и 
внесе яснота за ремонт-
ните действия и намере-
нията си за централната 
част. 

Не скри, че пробле-
мите са били много и 
първоначалният про-
ект, наследен от пре-

дишното управление, е 
бил недобросъвестно и 
некачествено изготвен. 
Обясни, че са изникна-
ли много непредвидени 
неща и екипа е търсел 
начини проектът да 

бъде спасен. В задание-
то имало много неясно-
ти и е имало множество 
недоразумения, които 
не отразяват реалните 
нужди. 

Друга причина за 
забавянето на старта 
на проекта е, търсене-
то на трайно решение 

на важни за центъра 
проблеми, а именно: ка-
чествено изпълнение на 
проекта и полагане на 
естествени и здрави ма-
териали. 

Той увери своите съ-

граждани, че той и це-
лия екип от общинска 
администрация са поло-
жили много сили и ра-
бота, за да бъдат отстра-
нени всички проблеми 
и ремонтните дейности 
на централна градска 
част и бившия „битак” 
вървят много добре. 

Д-р Коев сподели, че 
в участъка от сградите 
на общината до Чаша-
та вече върви пълна-
та подмяна на старата 
настилка с нова, като 
се спазва идеята да се 
ползват максимално 
естествени материали. 
Централният площад 
ще бъде на едно ниво, 
изцяло с настилка от 
мрамор и гранит. „Ис-
каме да изградим нещо 
трайно, което да служи 
за години напред” - под-
черта кметът.

Д-р Коев каза, че по 
случай големите тър-
жества за 70-ия юбилей 
на Велинград и 10 г. от 
обявяването ни за СПА 
столица на Балканите, 
които ще се състоят на 
1 и 2 септември 2018 ще 
посрещнем гостите и 
гражданите на Велин-
град на обновената цен-

трална градска част. 
Зарадва съгражда-

ните си като разказа, 
че в момента се проек-
тират и трите фонтана: 
на кръговите на гарата 
и това на влизане в гра-
да, както и този на парк 
„Двореца”. 

Гр а д он ач а л н и к ът 
заяви, че ще продъл-
жи да се среща отблизо 
със своите съграждани, 
като каза: 

„Намирам за изклю-
чително важен прекия 
контакт с хората. 
Така аз разбирам от 
първо лице техните 
проблеми. Убеден съм, 
че дължим внимание на 
всеки един проблем, за-
щото само така хора-
та чувстват близо до 
себе си управлението 
на Общината”.
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Генералният секре-
тар на Балканския али-
анс на хотелиерските 
асоциации /BAHA/ г-н 
Бранко Кривокапич, 
посети Велинград и гос-
тува на кмета д-р Коста-
дин Коев. Той бе при-
дружаван от г-н Благой 
Рагин – Пожизнен пред-
седател на BAHA и По-
четен председател на 
Българската асоциация 
на хотелиерите и ресто-
рантьорите.

Преди 10 години 
именно г-н Кривока-
пич връчва на г-н Злат-
ко Златанов приза СПА 
столица на Балканите. 
Той поздрави д-р Коев 
за усилията, които пола-
га, за да промени облика 
на Велинград и да го на-
прави още по-привлека-
телно място за туристи-
те и гражданите му.

„Мисията на Балкан-
ския алианс е да обе-
динява Балканите чрез 

туризма, като от исто-
рията правим култура и 
така показваме на всич-
ки, че сме силни, кога-
то сме заедно!”, каза г-н 
Кривокапич и допълни: 
”Горди сме, че тези наши 
цели се приеха и от по-
литиците, които усиле-
но работят за обедине-
ни, силни и стабилни 
Западни Балкани.”

Г-н Благой Рагин 
каза, че Велинград е на-
правил истинска СПА 

революция, започвай-
ки с 5 хотела преди 30 
години, а днес техният 
брой вече е 118. „Велин-
град е обречен да успее! 
Петзвездните хотели в 
почти тримилионния 
Белград са само 5, а Ве-
линград има 7.”, каза г-н 
Рагин. Гостите отпра-
виха покана към Кмета 
на Общината да посети 
гр. Палич на 27 септем-
ври /Международния 
ден на туризма/, когато 

ще се проведе годиш-
ната конференция на 
Алианса, като идеята е 
туристическа дестина-
ция Велинград да бъде 
представена и да канди-
датства за домакинство 
през 2019 г.

„Зад вас стоят 11 
държави, които ви под-
крепят, а от BAHA смя-
таме, че Велинград е 
мястото, което трябва 
да стане СПА столицата 
на Европа.”, каза г-н Бла-

гой Рагин.
Кметът д-р Коев из-

рази задоволството си 
от съвместната работа 
със „Сдружение на хоте-
лиери и ресторантьори 
– Велинград и Западни 
Родопи” и благодари на 
неговия „двигател” г-н 
Златко Златанов. Еки-
път на сръбската дър-
жавна телевизия, който 
придружаваше гостите 
ще заснеме филм за Ве-
линград.

На 9 май кметът 
д-р Костадин Коев и 
зам.-кметът Атанас Па-
лигоров присъстваха на 
годишното общо събра-
ние на „Сдружение на 
хотелиери и ресторан-
тьори – Велинград и За-
падни Родопи”.

Председателят на 
Сдружението г-н Златко 
Златанов изказа благо-
дарност за подкрепата, 
разбирането и прия-
телското отношение 
на кмета д-р Костадин 
Коев.

Д-р Коев също изра-
зи своето удовлетворе-
ние от добрата съвмест-
на работа за успешното 
развитие на туризма.  В 
резултат на това, се от-

чита и завишение в съ-
бираемостта на турис-
тическия данък, който 
е с 200 000 лева повече в 
сравнение с предходни 
години.

Със задоволство бе 
констатирано, че вече са 
на различно ниво в от-
ношенията, комуника-
цията и работата в Кон-
султативния съвет по 
въпросите на туризма в 
Община Велинград.

От Сдружението 
се похвалиха, че към 
днешна дата членовете 
са нараснали и са дости-
гнали 106 физически и 
юридически лица, с над 
100 търговски обекта на 
територията на общи-
ните Велинград, Батак, 

Сърница, Белово, Сеп-
тември, Пещера, Борино 
и Ракитово.

Направени бяха про-
мени в Устава на Сдру-
жението, като броят на 
членовете на Управи-
телния съвет се увеличи 
от 7 на 13. 

Приети бяха отче-
тите за дейността и фи-
нансите на Сдружение-

то, както и бюджета за 
2018 г.

Обсъдена бе и про-
грамата и организация-
та на честванията по 
повод 10 години СПА 

столица на Балканите, 
70 години от основава-
нето на Велинград и 100 
години организиран ту-
ризъм в Чепинско.

Кметът разясни под-
робно за предизвика-
телствата и за най-сери-
озните проблеми, които 
стоят за разрешаване. 

Запозна подробно 
присъстващите в залата 
с множеството пробле-
ми, които са наследили с 
неговия екип по проекта 
„Нова визия централна 
градска част, местата за 
отдих, ремонт и рекон-
струкция на уличната 
мрежа във Велинград”. 
‚,Положихме много уси-
лия проектът да бъде 
качествено изпълнен и 

да бъдат направени не-
обходимите ремонтни 
действия въпреки, че те 
не са били предвидени.” 
- сподели д-р Коев. 

Акцентира върху 
казуса с мина „Грънча-
рица” и водоподаването 
на града.

Адвокат Марин Бож-
ков също засегна тема-
та с мината и запозна 
всички присъстващи с 
хода на съдебните дела 
и призова обществе-
ността да продължава 
да бъде активна страна, 
тъй като битката срещу 
волфрамовата мина те-
първа навлиза в тежката 
си фаза.

На 31 май се прове-
де традиционната леко-
атлетическа щафета за 
купа „Велинград”. 

През тази година пет 
учебни заведения из-
лъчиха свои отбори за 
лекоатлетическия крос, 
организиран от Община 
Велинград. 

Официалните лица, 
които уважиха събити-
ето, бяха д-р Костадин 
Коев кмет на Общи-
на Велинград, Исмаил 
Моллов зам.- кмет на 
Община Велинград и 
инж. Бельо Мандрад-
жиев председател на 
Общински съвет Велин-
град.

Шампион в 25-тото 

издание на лекоатлети-
ческа щафета за купа 
„Велинград” стана от-
борът на СУ „Методий 

Драгинов” – Драгиново.
Победителите пре-

одоляха дистанцията 
от 3630 м. за 09:11мин., 

следвани от СУ „Кирил 
и Методий” - Велин-
град, със 7 сек. разлика, 
09:18мин. Третото мяс-

то завоюва отборът на 
СУ „Васил Левски“ – Ве-
линград, който взе раз-
стоянието за 9 мин. и 23 

сек. Четвърто място зае 
щафетата на ОУ „Хрис-
то Ботев“ – Велинград 
с време 9 мин. и 36сек. 

Пети се наредиха въз-
питаниците на ОУ „Не-
офит Рилски“ – Велин-
град с резултат 9 мин. и 

52 сек.
Купата на победите-

лите връчи кметът на 
Община Велинград д-р 

Костадин Коев, а ос-
таналите класирали се 
отбори бяха наградени 
от зам.-кмета Исмаил 

Моллов и от председате-
ля на Общински съвет 
Велинград инж. Бельо 
Мандраджиев.

След награждава-
нето бе организирано 
парти за всички деца 
участници в щафетата, 
за което Община Велин-
град благодари на ОП 
„СИП и ТИЦ” и Арте 
спа хотел.

За поредна година 
проявата премина при 
безупречна организа-
ция и без инциденти. 

За това допринесе 
професионалната рабо-
та на РУП – Велинград 
и на медицинския екип 
от МБАЛ - Велинград 
ЕООД.

Благой Рагин: ”Велинград е обречен да успее!”

Кметът Коев присъства на годишното общо събрание 
на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори 

– Велинград и Западни Родопи”

Шампион в 25-тото издание на лекоатлетическата щафета за купа 
“Велинград” стана СУ „Методий Драгинов”

С впечатляващ концерт ПАНПТ „Чепино” 
отбелязаха 65-тия си рожден ден

Легендата за чепин-
ската долина с музика и 
танц разказа спектакъ-
лът „Чепинския змей“ на 
11 май , който бе гвоз-
деят в специалния кон-
церт на ПАНПТ „Чепи-
но“, с който танцьори 
певици и музиканти от-
празнуваха своя 65 рож-
ден ден.

В историята на чи-
талищното дело във 

Велинград за последни-
те 30 години авторски 
спектакъл с подобна 
идея и визия не е пра-
вен. 

Музикално-танцо-
вият спектакъл разка-
за легендата за създа-
ването на Чепинското 
корито с похватите на 
музиката и танца, при-
помни най-мистична-
та легенда, свързана 

с Чепинския край. По 
хореография на Аде-
лина Пещерска бе пре-
създадена легендата за 
водния змей, живял ня-
кога по тези земи, над-
хитрен от влюбения ов-
чар и неговата любима.

В празничната про-
грама бяха включени 
още танцови изпълне-
ния по хореография на 
главния художествен 

ръководител на ансам-
бъла Боян Байраков, 
изпълнения на мъжка-
та фолклорна група и 
женския народен хор 
към ансамбъла, както 
и тъпанджийско над-
свирване от музиканти, 
наследници на едни от 
ветераните музиканти 
в ансамбъла Румен Ма-
шев. 

Танцьорите ветера-

ни, които през годините 
са формирали основния 
танцов състав на му-
зикалната формация, 
предизвикаха бурни 
аплодисменти с изпъл-
нението си.

Организатори на съ-
битието са ОНЧ „Св. 
Св. Кирил и Методий 
1905”, със съдействието 
на Исторически музей - 
Велинград. 

Те изказаха специ-
ални благодарности 
на кмета д-р Костадин 
Коев, за подкрепата му 
за реализиране на целия 
юбилеен концерт. 

Проектът „Чепински-
ят змей“ е подкрепен и 
от фондация „Пловдив 
2019“ и е част от Про-
грамата на „Пловдив - 
Европейска столица на 
културата 2019“.
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Празничната про-
грама по случай Деня 
на българската просве-
та и култура и славян-
ската писменост във Ве-
линград започна в 9.00 
ч. с училищно търже-
ство на Иновативно СУ 
„Васил Левски”, на кое-
то тържествено изпра-
тиха своите зрелостни-
ци от Випуск 2018 г. На 
празника присъства и 
кметът на Община Ве-
линград д-р Костадин 

Коев, който приветства 
абитуриентите и им по-
жела: „…да продължите 
образованието си, да се 
реализирате успешно в 
сферата, която желае-
те и да не забравяте, че 
тук е Вашият дом и че 
градът Ви има нужда от 
силата и знанията Ви!”.

С много вълнение и 
сълзи дванадесетоклас-
ниците се сбогуваха с 
родното училище и пре-
подавателите си.

В 11.00 ч. в залата на 
НЧ „Отец Паисий 1893” 
празничната програма 
започна с изпълненията 
на Хор на малките при 

ЦПЛР-ОДК ,,Слава сла-
ва” и Духов оркестър с 
мажоретен състав „Ди-
митър Мечев”. Своя поз-
драв към всички творци 
и дейци на българската 
култура, преподаватели, 
ученици, зрелостници, 
граждани и гости на 
СПА столицата, отпра-
ви кметът Коев. Програ-
мата продължи с Мю-
зикъл ,,Съвременното 
училище” в изпълнение 
на учениците от СУ ,,Св. 

Св. Кирил и Методий‘‘, а 
за празничното настро-
ение на всички при-
състващи се погрижи-
ха изящните двойки от 
КСТ „Импулс“, Школа 
,,Журналисти” - възпи-
таници на ОУ “Неофит 
Рилски ”, изпълнението 
на тъпани от младите 
таланти от ОУ ,,Георги 
Бенковски”, прекрас-
ните изпълнения на 
ДЮВИШ „Звънче” и ВГ 
„Караоке”, мажоретен 
състав при ОУ “Нео-
фит Рилски ” и Пред-
ставителен ансамбъл за 
народни песни и танци 
„Чепино”.

Музикален спектакъл 
 „Децата са цветята”

В навечерието на 24 май - Денят на българската 
просвета и култура и славянска писменост, малчу-
ганите от осемте детски градини в община Велин-
град сътвориха неповторим музикален спектакъл 
„Децата са цветята”. Концертът бе посветен на 
70-годишния юбилей на града ни.

С цветна фее-
рия от песни, 
танци и шарени 
костюми „малки-
те цветя” внесоха 
много емоции и 
вълнения у при-
състващите в пре-
пълнената зала на 
НЧ „Отец Паисий 
1893”.

Сред офици-
алните гости на 
тържеството беше 
и кметът на общи-
на Велинград д-р 
Костадин Коев, 
който отправи 
своя поздрав към 
децата, като каза: 

„Вие сте децата на Велинград, Вие сте 
цветята на Велинград, Вие сте нашето бъ-
деще и вяра в доброто!”.

Велинград отбеляза 24 май - Деня на българската 
просвета, култура и славянска писменост

Всяка година 24 май 
идва с блясъка на своя-
та тържественост, пре-
несъл възрожденския 
си дух през години-
те, утвърдил се като 
най-светлия, най-съ-
кровения, най-българ-
ския празник!

В този ден се прек-
ланяме пред учителите, 
които с душа и слово, 
всеотдайно и неумор-
но, изграждат духовна-
та крепост на знанието! 
Изказваме искрената 
си благодарност и към 
всички, работещи в об-
ластта на културата, 
които поддържат жив 
духа и стремежа за раз-
витие на културата.

Тази година Община 
Велинград бе подготви-
ла прекрасна изненада 
за учителите, в навече-
рието на 24 май, с пока-
на за изискан коктейл 
на кмета.

Традицията за връч-
ване на наградите на 
най-добрите учители за 
годината се спази, но в 
нов формат, който бе 
посрещнат с адмира-
ции.

Гости на тържество-
то бяха председателят на 
Общинския съвет Бельо 
Мандраджиев, общин-
ски съветници, ресор-
ният заместник-кмет 
Исмаил Моллов, Мари-
ана Зинкова - директор 
на дирекция “Хумани-

тарни и социални дей-
ности”.

Над 50 учители, 
от всички общински 
детски градини и 
училища, получиха 
грамоти и награди в 
различни категории.

Реверанс към млади-

те учители бе учредена-
та специална награда, 
присъдена на Ангел 
Димитров, а към дъл-
гогодишните педагози 
- наградата за цялос-
тен принос се връчи на 
Живка Нешкова, Иван 
Боянов, Фанка Спасова 
и Лиляна Шаламанова, 
която се обърна към 
кмета с думите “Вие на-
правихте учителите на 
Велинград значими”.

За първи път тази 

година бе връчена и спе-
циална Награда на кме-
та, чийто първи носител 
стана Неджат Кехайов, 
който изрази своето 
мнение, като каза: “Този 
приз подсказва, че въ-
преки многото други 
проблеми, кметът е ре-

шил да сложи 
акцент на образование-
то”

Емоционална бе и 
реакцията на награде-
ните директори на годи-
ната. Като председател 
на Дружба “Родина” Ве-
линград Емил Моллов 
поднесе на кмета Коста-
дин Коев благодарстве-
на грамота за съпри-
частност към каузата за 
въздигане на родината и 
единение на България, 

подписана от акад. Геор-
ги Марков.

Наградата за кул-
турен деятел получиха 
Ели Саздова, която по-
жела да се засили връз-
ката между училищата 
и читалищата, Росица 
Стоицова, която благо-

дари за оценката за ра-
ботата на клуб “Росица”, 
чиято мисия е да научат 
повече българи да тан-
цуват народни танци и 
директорката на Исто-
рическия музей Снежа-
на Велева, която също 
благодари за подкрепа-
та на общината и обя-
ви, че етнологът Георги 
Куманов е получил по-
четен знак “Златен век” 
от Министерството на 
културата.

Определените от комисията от номинираните за учител, директор на годината и културен деятел на 
Община Велинград за 2018г. са следните:

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА КАЦАРОВА – ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ - ВЕЛИНГРАД
НАЧАЛЕН ЕТАП
1. РОЗА ДИМИТРОВА ЗАХОВА – ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕЛИНГРАД
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1. ХАТИДЖЕ МУСОВА БОШНАКОВА – ОУ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ – С. БИРКОВА
2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА – СУ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ“ – С. ДРАГИНОВО
3. ОЛГА БИЛЯРОВА – ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ - ВЕЛИНГРАД
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1. ЙОРДАНКА ПРЕГЬОВА – ИНОВАТИВНО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ВЕЛИНГРАД
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. АСЯ ХРИСТОВА ЛИНЧЕВА – НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕЛИНГРАД
УЧИТЕЛ В ЦСОП И ЦПЛР
1. ЕЛИ АЛБЕНОВА МИРЧЕВА – ЦСОП – ВЕЛИНГРАД
2. ИВАНКА СТЕФАНОВА ДЕБЕЛУШИНА – ЦПЛР - ОДК – ВЕЛИНГРАД
МЛАД УЧИТЕЛ СЪС ЗАСЛУГИ
1. АНГЕЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ 

„ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ВЕЛИНГРАД
ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
1. ЖИВКА ИЛИЕВА НЕШКОВА – ДГ „ФАНТАЗИЯ“– ВЕЛИНГРАД
2. ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ – ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕЛИНГРАД
3. ФАНКА ДИМИТРОВА СПАСОВА - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ „ 

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ВЕЛИНГРАД
4. ЛИЛЯНА ШАЛАМАНОВА - ИНОВАТИВНО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ВЕЛИНГРАД 
НАГРАДА НА КМЕТА – УЧИТЕЛ НА 2018 г.
1. НЕДЖАТ АХМЕД КЕХАЙОВ – ИНОВАТИВНО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИНГРАД
ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА
БОРЯНА ВЕЛКОВА ПЕТРИЧЕВА – ДГ „СЛЪНЧИЦЕ” – ВЕЛИНГРАД
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЗИРЕВА  -  ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВЕЛИНГРАД
ЕМИЛ ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ – ИНОВАТИВНО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИНГРАД
ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ ШУЛЕВ – НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХРИСТО БОТЕВ” – ВЕЛИНГРАД
КУЛТУРЕН ДЕЯТЕЛ – 2018 г. – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧИТАЛИЩАТА
1. ЕЛИ  САЗДОВА – ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЪМ ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1905”
КУЛТУРЕН ДЕЯТЕЛ – САМОДЕЙЦИ – 2018 г.
1. ТАНЦОВ КЛУБ  „РОСИЦА” – РОСИЦА СТОИЦОВА
НАГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАДИЦИИТЕ
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛА ПЕЕВА” - ВЕЛИНГРАД

На снимките: 
Д-р Коев връчва Наградата на 

кмета на Неджат Кехайов; 
Инж. Бельо Мандраджиев връчва 

Наградата за млад учител на Ангел 
Димитров

Издава Община Велинград, 
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ 35, 

тел.: 0896033711; 
e-mail: presscentre@velingrad.bg; 

www.velingrad.bg
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