общински вестник, месец януари - февруари 2016, брой 1, година I, Белово, разпространява се безплатно

Бюдже т 2016 г. - зависим
от пос тавени условия

Условия за лична изгода поставиха няколко общински съветници

В законоустановения
срок общинска администрация Белово внесе
предложение за гласуването на Бюджет 2016
на редовната мартенска
сесия на сити парламента. Въпреки изискването на закона, същият
да бъде приет в срок,
общинските съветници
решиха да го заобиколят, като го отложиха за
следващата сесия.
Оказа се, че отлагането е с цел поставяне
на определени условия
за лична изгода на част
от общинските съветници, които условия
следва да бъдат изпълнени, за да бъде приет
Бюджет 2016. Условията
се състояха в следното:
г-н Стойко Стефанов –
зам. председател на ОбС
Белово поиска да бъде
снабден с ел. енергия незаконен производствен
обект на неговата майка на гара Сестримо, а
общинският съветник

г-жа Мая Гераксиева постави своето условие да
сключи договор за наем
на помещение, въпреки
наличието на огромно
неплатено от нея задължение към община Белово.
Председателят
на

13 „за“ общински съветници.
Макрорамката
за
приходите и разходите
възлиза на 6 290 658 лв.
Постъпленията от републиканския бюджет са в
размер на 3 286 390 лв., а
останалите 3 004 268 лв.

ОбС Белово - г-н Васил Савов, поиска и
опрощаване на стари
задължения, породени
от решения на бившия
ОбС.
Последва извънредно заседание на ОбС
Белово, на което беше
приет новият бюджет на
Общината с гласували

са от местни приходи.
С пълно мнозинство
общинските съветници
приеха и поемането на
дългосрочен общински
дълг от 2 500 000 лв. в
полза на местната общност, с цел финансиране на плащанията на
инвестиционни обекти,
реализирани на терито-

рията на община Белово. Срокът му за погасяване ще бъде до 10 години, а усвояването му до
6 месеца.
Общинските съветници гласуваха общо
четирима души, по един
от всяка политически
представена група, които ще участват в подготовката и провеждането
на обществената поръчка.
В
последствие
стана ясно, че част от
общинските съветници:
Стефан Якимов, Атанас
Тасев, Димитър Йорданов, Мая Гераксиева
и „будните“ граждани
Георги Петров, Екатерина Петрова и Любомир
Варев, са изпратили нарочно писмо до търговски банки с цел да бъдат
отказани от участие в
обществената поръчка
за кредитираща институция на община Белово.

Продължава обновяването на тротоарните
настилки
Продължава ремон- в гр. Белово. Жителите ване на заявление в де-

тът и обновяването на
тротоарните настилки
по бул. „Освобождение“ и бул. „Юндола“

на община Белово имат ловодството до кмета на
възможност да си заку- общината и заплащане
пят от плочките, които на съответната цена.
По
продължениесе подменят, след подато на всички обновени
тротоари поетапно се
засаждат дръвчета от
специален парков вид.
Засаждането им се извършва в обособените
тротоарни пространства и за целта са подбрани така, че кореновата им система да не
уврежда
подземната
инфраструктура и да не
нарушава тротоарните
настилки.
/Община Белово/

Уважаеми съграждани, жители на
община Белово,
През 2011 г. се кандидатирах за кмет на
общината с идеята, че
работата на местните
власти е да направят
общината
по-добро
място за живеене. Тогава вие ме подкрепихте,
сега отново ми гласувахте доверие, което за
мен е още по-ценно и
важно, защото то вече
е и вашата оценка на
работата ми през предния мандат.
Заедно направихме
много, за да променим
облика на града и на селата. Спечелихме доста
Европроекти, повечето
от които изпълнихме, а
по други продължаваме да работим. В резултат на нашите усилия в
община Белово видимо
се подобри животът
и самочувствието на
всички жители.
Възстановяването
на нормалния диалог
между
общинските
власти и хората също е

важна част от тази промяна. Всеки един жител
на общината заслужава
коректно и прозрачно
управление, което е в
услуга на хората. Много от вас ежедневно ме
спират на улицата, за
да споделят какво не
е наред в тяхното село
или квартал, от каква помощ имат нужда
персонално. И ние се
отзоваваме и помагаме. Нашият приоритет
е винаги да работим в
полза на обществото.
Задължени сме да спазим обещанията си и да
подобрим качеството
на живот в общината.
Ще продължа да отчитам публично всички свои действия като
кмет, твърдо решен да
върна нормалния живот и доброто взаимодействие между хората
и общинските власти.
Затова сте ми дали доверието си и за мен
това е важно.
С уважение,
инж. Костадин Варев

Скъпи съграждани, жители и
гости на община Белово,

Сърдечно Ви поздравявам с най-големия християнски празник - Възкресение
Христово!

Японска вишна

Национална
програма „Клио“
През тази година стартира Националната програма „Клио“. Основните дейности
по програмата са насочени към облагородяване и поддържане на археологическия комплекс
„Св. Спас“ и крепостта „Левке“ на връх Спасовица. Комплексът е със статут на национално
културно наследство.

Обръщение на кмета
инж. Костадин Варев
към жителите
на община Белово

Великден е символ на вярата, на новото
начало, на победата на доброто над злото.
Нека през годината да съхраним всичко
чисто и достойно, градивно и непреходно.
Пожелавам дните Ви да бъдат изпълнени
с радост, топлина и надежда!
Честит празник!
инж. Костадин Варев
Кмет на община Белово
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Социалните програми на общината
Проект „Обучения и заетост за младите хора“

Стартира проектът
„Обучения и заетост за
младите хора“. Целта на
проекта е интеграция
на безработни младежи
до 29-годишна възраст
включително,
регистрирани в дирекции
„Бюро по труда“ към
Агенция по заетостта,
на пазара на труда чрез
заетост при работодател или посредством
осигуряване на обучения и субсидия за про-

дължителна заетост.
Проектът ще спомогне за улесняването
на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи
или нов шанс за работа,
нови или усъвършенствани професионални
знания и умения, придобити на работното
място, както и придобиването на професионална квалификация

и ключови компетентности по чужд език и
дигитална компетентност /ако са необходими за конкретния работодател/.
В проекта се включиха всички работодатели, които отговарят
на критериите, съгласно Регламент /ЕС/ №
1407/2013 г./. В сферата
на публичната администрация, работодатели
по настоящия проект

могат да бъдат само
органи на изпълнителната власт, съгласно
ЗМСМА, както и общинските предприятия
по чл.52 от ЗОС.
По проект „Обучение и заетост за младите хора“ в община Белово има одобрени 14
лица, 11 от които вече
са назначени като поддръжка сгради и озеленители.

Проект „Център за почасово предоставяне на социални
услуги в общността или в домашна среда – община Белово“,
финансиран от ОП „РЧР“ - „Независим живот“

На 21.12.2015 г. кметът на община Белово
– инж. Костадин Варев, подписа договор с
МТСП по Проект „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в
домашна среда – община Белово“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002
„Независим живот“ по
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Проектът е на стойност

499 988,44 лв. и със срок
31.12.2017 г.
За целите на проекта, по предложение на
кмета на общината и с
решение на Общински
съвет-Белово е разкрит
„Център за почасово
предоставяне на социални услуги в община
Белово“. Ще се предоставят различни видове
услуги – психологически, здравни, социални, като за целта ще
бъде назначен специализиран персонал. Ще
бъде продължено предоставянето на услу-

гата „Личен асистент“
по текущия проект
„Нови възможности за
грижи“.Ще бъдат обхванати потребители
ползващи и услугите: Домашен социален
патронаж, Център за
настаняване от семеен
тип за възрастни хора,
Дневен център за деца
с увреждания, пенсионерски клубове. Ще
бъдат разкрити нови
работни места – 65 бр.,
както за лица предоставящи социални услуги
в домашна среда, така
и за лица, предоставя-

щи почасови и/или специализирани услуги.
С реализирането на
проекта ще се приложи
нов метод за децентрализирано предоставяне
на общинско ниво на
различни по вид социални услуги, което ще
даде възможност на
Общината да управлява и координира самостоятелно този вид
услуга,
подготвяйки
я за момента, в който
този вид дейности ще
станат делегирани от
държавата.

Проект „Обществена трапезария“

Община Белово реализира проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена
трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд
„Социална закрила”.
Услугата стартира със
срок от 01.10.2015 г. до
30.04.2016 г.
Целта на проекта е
подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и
подкрепа на:
лица и семейства на
месечно подпомагане
по реда и условията на
чл. 9 от Правилника за

прилагане на Закона за
социално подпомагане;
лица с доказана
липса на доходи и
близки, които да се
грижат за тях;
самотно живеещи
лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за
осигурителен стаж и
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова
дейност/;
скитащи и бездомни деца и лица.
Приоритет при подбора на бенефициен-

на Белово се проведе
отчетно-изборно
събрание на Сдружението
„Диабет“ - Белово към
БАД /Българска асоциация диабет/. На събранието присъстваше
г-н Александър Василев
– регионален координатор и председател на

гр. Септември, който
изрази своето мнение
по най-наболелите въпроси, свързани със
здравето хората болни
от диабет. За председател на Сдружение „Диабет“ Белово беше избрана г-жа Красимира
Попова.

Сдружение „Диабет“
Белово
В сградата на общи- „Диабетно дружество“

ти се даде на децата в
неравностойно положение и в училищна
възраст. Одобрените
лица са 70, а 63 от тях
са деца в риск.
Всеки работен ден,
на одобрените потребителите се предоставя безплатен топъл
обяд, включващ: супа,
основно ястие и хляб.
Живеещите на територията на град Белово
лица получават обяда
си в сградата на Домашен социален патронаж, като на лицата с
увреждания и трудно
подвижните възрастни
хора, храната се дос-

тавя по домовете. На
всички лица, живеещи
в останалите населени
места, храната се доставя на място по домовете с два автомобила,
осигурени от община
Белово.
Очаква се да бъде
открита
процедура
за кандидатстване по
Оперативна програма
за храните и за подпомагане на най-нуждаещите се лица, в която
общината ще се включи с проекто-заявление за увеличаване
капацитета на трапезарията на 150 лица.

Национална програма
за енергийна ефективност

Община Белово приключи изготвянето на технически обследвания за
енергийна ефективност на три много фамилни жилищни сгради на бул.
„Освобождение“ № 87 в изпълнение
на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни и жилищни сгради“.

Музейна сбирка „Атанас
Хрисчев”, гр. Белово
с нова визия за развитие

И днес, всеки дошъл по
някакъв повод в Белово
остава пленен от красотата на природата му. Трите
планини вдигнали снаги
над Марица и Яденица,
несъмнено носят чара и
омаята на древните легенди. Но не е само природната красота, родното ни
място носи духа на горди
и предприемчиви предци,
които са развили богата
местна култура и икономически просперитет.
За нас, съвременниците
остава късметът, който
сме имали, че с делото си,
местният историк-краевед Атанас Хрисчев е съхранил огромен брой доказателства за миналото на
Беловския край.
Общинското ръководство на Белово изпълни
дълга си към историческата памет на града – сградата, в която се помещава
сбирката е основно ремонтирана, създадени са
условия за социализация
на културните ценности.
Сега, от нас, работещите
в музейната сбирка, се очаква да намерим най-подходящия начин да покажем историческото си

богатство не само на хората от община Белово, но и
на всеки, който ни посети.
Това е трудна и отговорна
задача – ето накратко нашите намерения. На първо място ни предстои да
кандидатстваме по подходящ проект за оборудване на залите. Следващата
важна крачка е възстановяване на работата с децата и учениците в града и
общината. Необходимо е
и да продължим издирвателската, проучвателната
и събирателската дейност.
За това е необходима подкрепата на цялата
общност. Старите снимки, документи и книги
носят забравено знание
за миналото. Не ги изхвърляйте, можете да ги
донесете при нас! За тези,
които искат да подредят
и запазят семейните си
архиви – ще предоставим
професионални съвети!
Най-важно е да продължим да събираме и пазим
спомена за миналото на
родния ни край и да го
показваме на туристи и
гости, да възпитаваме наследниците си в гордост и
любов към всичко родно!

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за
2016 г. Дължимите налози може да заплатите на две
равни вноски както следва:
-първа вноска до 30.06.2016 г.
-втора вноска до 31.10.2016 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2016 г. се прави отстъпка от 5 %.
Задълженията си може да платите:
•в брой на касата на отдел „МДТ” находяща се
в административната сграда на Община Белово, ул.
„Орфей” № 4А от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
•по банковата сметка на Община Белово в Банка
ДСК ЕАД, офис гр. Белово
IBAN: BG71STSA93008405728200
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане:
442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци;
Няма промяна в размера на местните данъци такси. Това се отнася и до таксите в детските градини на
територията на община Белово.

Издава Община Белово
ул. “Орфей” № 4А
тел.: 03581/ 27 73,
e-mail: kmet@belovo.eu
www.belovo.eu
Печат и предпечатна подготовка
“Щит Террос” ЕООД - гр. Септември
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На 14.01.2016 г. беловци по традиция отпразнуваха Празника
на града. На централния
площад „Освобождение“ тържествено отбелязаха 138-та годишни-

на от освобождението
на Белово и беловския
край. За поредна година
гостите и жителите на

138 години от Освобождението
на Белово и беловския край

община Белово се събраха пред паметника
на освободителите, за
да изразят своята почит
и признателност към
загиналите руски, финландски и украински

ците на националния
химн, а свещеници от
общината
отслужиха
празничен водосвет за
здраве и благоденствие.
Празнично приветствие
към гостите и жителите
на общината отправиха
кметът на община Белово – инж. Костадин
Варев и д-р Драгомир
Стефанов – председател
на ПП „Движение Гергьовден“.
Кметът на общината
тържествено връчи дипломите за съхранение
и развитие на световните традиционни народни изкуства на художествените ръководителки на Групата за аввоини.
тентичен фолклор към
Тържеството започ- НЧ „Тодор Каблешков –
на с ритуално вдигане 1874“ с. Голямо Белово,
на знамената под зву-

143 г. от обесването
на Васил Левски

в двора на музея. Тържественото възпоменание започна със слово
за делото и гибелта на
апостола, което отправи ст. експертът на музея Севдалина Попова.
Ученици от СОУ „Ал.
Иванов – Чапай“ представиха кратък рецитал,
посветен на Апостола.
Присъстващите
поднесоха венци и цветя
и почетоха паметта на
Левски с едноминутно
мълчание.
В двора на музея
143 години от геро- бе подредена изложба
ичната гибел на Апос- от детски рисунки на
тола на българската тема: „Моята представа

ОДЗ „Щурче” я разгледаха с интерес, те също
взеха участие в програмата на големите ученици. Всички присъстващи получиха диплянка,
разказваща за живота и
делото на Васил Левски
и значки с герба на община Белово като спомен за днешната дата,
на която не само нашата
община, а цялата страна дълбоко се прекланя
пред този велик българин.
Възпоменанието за
Апостола се отразяваше
от местната телевизия
„Телекабел“. Интервю за
нея даде ученикът от 11
клас на СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ Кристиан
Пенев – автор на портрета на Васил Левски,
който
предвождаше
шествието.
Традиция е в Белово
на всеки 19 февруари
да се отдава почит на
Апостола на свободата,
тържествено и със съзнанието, че това е ден за
равносметка и спомен
за делата, извършени в
свобода
отбелязаха за Апостола”. Децата от полза на родината.
беловци.
Учениците
от СОУ„Ал. Иванов –
Чапай”
организираха
тържествено факелно
шествие. Портретът на
Левски и българското
знаме предвождаха колоната. Гражданството,
кметът на града — инж.
Костадин Варев, общинска администрация,
представители от ОбС
Белово и гости се събраха пред барелефа на
Апостола, намиращ се

които се представиха
изключително добре на
V Световен шампионат
по фолклор „World folk
2015“ през месец август
на изминалата година.
Гостите и жителите

на общината поднесоха
венци и цветя пред паметника на загиналите
воини в знак на почит
към героизма, на който

дължим свободата си.
Бяха поднесени венци
и от името на министър-председателя на Република България – г-н
Бойко Борисов, от областния управител на

имаха и възможността
да разгледат подредената във фоайето на НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ изложба
на стари богослужебни книги от беловския
край.
По традиция празничния огън запали
кметът на общината, а
небето над Белово се
освети от тържествена заря. За доброто настроение на гостите и
жителите на общината
се погрижи обичаната
от всички – Николина
Чакърдъкова.
Тържеството по случай Празника на града
област Пазарджик – г-н
беше излъчено в предаТрендафил Величков,
ването “Час пик” на текоито не успяха да прилевизия “ТелекабелТВ”.
състват лично.
/Община Белово/
Всички присъстващи

Бабинден – един от големите
народни женски празници,
посветен на «бабите»

Бабинден се чества
официално от 1951 г. на
8 януари. С въвеждането на Григорианския
календар през 1916 г.,
датата се измества с 13
дни напред. Българската православна църква
приема тази промяна
през 1968 г. Така се стига до отбелязването на
Бабинден на две различ-

на свекървите си на реката, както е обичаят. В
селото през изминалата
година са родени 8 бебета, от които на празника
присъстваха четири.На
дечицата беше вързан
червен конец с парички,
за да са здрави и късметлии. На този ден е
традицията е къпането за здраве в ледените

ни дати според двата
календара - на 8 януари
(денят след Ивановден
по църковния календар) и на 21 януари,
който се празнува по
гражданския календар
и като Ден на родилната
помощ. В деня на празника се отдава почит на
хората, допринесли за
развитието на родилната помощ в България.
Село Голямо Белово
отпразнува
празника
Бабинден по традиция
на 8 януари. Групата за
автентичен
фолклор
към Народно читалище „Тодор Каблешков”
пресъздаде обичая за
Бабинден, а младите
майки от селото поляха

води на реката. Празникът продължи с народно веселие, греяно вино
и питка с мед. Кв. Малко Белово също почете
“бабите” на 8 януари с
традиционния ритуал
и много весело настроение.

Останалите села от
община Белово отбелязаха празника на 21 януари. Книжки с приказки
подари на децата кметът
на с. Мененкьово Иван
Адов, а бабите им бяха
изплели топли терлички за студените дни. В
с. Дъбравите женската певческа група НЧ
„Александър
Иванов
Пипонков – Чапай“
представи ритуала „Поливка“. В с. Аканджиево
младите майки също
извършиха обреда с поливането, а бабите от
своя страна попяха народни песни за всички
присъстващи. С обичая
„Поливка“ започна и
празникът в с. Сестримо. Програмата за празника включваше много
изяви на самодейните
групи към НЧ „Искра-1881“ – танцов състав „Белмекен“ и женската певческа група,
на ученици от местното
училище. Тържеството
завърши с огън, греяно
вино и вкусна пита.
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Община Белово отпразнува Трифон Зарезан

На 14 февруари за
четиринадесети път жители и гости на кв. Малко Белово отпразнуваха
празника на Св. Трифон

с традиционния си конкурс за най-добър винар. Специално подбраното жури отличи тримата най-добри винари
на квартала. Празникът
премина в салона на читалището с много весело настроение, народни

песни, вкусна почерпка
и традиционната чаша
вино.
За поредна година
Празника на Св. Три-

Варев.
По стар местен обичай и тази година гостите и жителите на с.
Мененкьово
извършиха традиционното

Каблешков-1874” Голямо Белово.
За първа година с.
Дъбравите отпразнува
Деня на лозаря - Три-

но за червено вино – Лъчезар Смърдилов, а за
бяло вино – Иван Спасов. Кулминацията на
празника беше Благот-

фон Зарезан. Според
традициите с българтанцовите ски обичаи благословизарязване на лозята в Пловдив,
местността „Дъбето”, а състави: „Беловче” , ха началото си. Зарязаха
отец Николай прочете „Ахинора”-Малко Бело- символично на мегдана,
проведе се и конкурс за
«Най -добро домашно

ворителен кулинарен
базар, който имаше за
цел да подпомогне НЧ
„Ал. Пипонков - Чапай
- 1938г.“ със средства за
закупуване на озвучителна уредба и мултиме-

фон Зарезан отпразнуваха и жителите на с.
Мененкьово,
община
Белово. Тържеството
беше открито с празнично приветствие от молитва за берекет и во, „Белмекен”-с. Сескмета на селото – Иван поръси присъстващи- тримо, женска певческа
Адов и кмета на община те със светена вода. За група към НЧ „Тодор
Белово – инж. Костадин

И малки, и големи твориха
в работилници за мартеници
в цялата община
Целта на тази инициатива бе децата да се
запознаят с българските традиции и обичаи,
свързани с 1-ви март, а
също и да научат нови
техники за изработване
на мартенички. С част
от мартениците беше
подредена изложба във
фоайето на НЧ „Св. Св.

Във всички читалища на територията на
общината през месец
февруари се организираха
работилници
за мартеници. В мероприятието се включиха и малки, и големи,
но най-ентусиазирани
бяха децата. С майсторска сръчност низаха
мъниста и преплитаха
бялата и червена прежда.

„Цар на виното” журито
избра Красимир Славов. За доброто настроение на всички през
целия ден се погрижиха
оркестър “Уникат“- гр.

Кирил и Методий-1927“
гр. Белово, други бяха
подарени на най-малките деца от детските
градини и на възрастните хора, а най-добрите - участваха в VIII
Национален конкурс
за мартеници „Пижо и
Пенда“ в гр. Перник.

червено вино» и «Най дия. Средствата събра-добро домашно бяло ни от базара са в размер
вино», като първите на 730 лв. и 0,65 лв.
места грабнаха съответ-

Продължава кампанията
“Книга срещу Таблет”

над 1500,00 лв. Очакват
се и нови дарения.
Екипът на библиотеката към НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий –
1927”, гр. Белово изказа
дълбоката си признателност към благородството и добрия жест на
трите издателства. На
същите бяха изпратени
и най – красивите мартенички, изработени от
деца в Работилницата
за мартеници на библиОт началото на 2016 ства за дарителство на отеката.
година библиотекарите книги. Добрата вест е,
Предстои нова камкъм Народно читалище че намериха съюзници пания по набиране на
„Св.Св. Кирил и Методий – 1927”, гр. Белово
си поставиха амбициозната задача да привлекат в библиотеката
повече читатели, както
и да запазят интереса
на настоящите. За целта
организират различни
мероприятия, за да се
популяризират ползите
от четенето и ценността
в тази „битка” в лицето книги от населението
на книгата. Твърдо решени са да бъдат побе- на издателство БАРД, – основно ученическа
дители в „тихата битка издателство ЕГМОНД литература. Апелираме
БЪЛГАРИЯ и издател- към всички от община
на книгата с таблета ”.
Бяха отправени апе- ство МИЛЕНИУМ. Три- Белово да се включат в
ли към няколко издател- те издателства ДАРИХА кампанията.
нови книги на стойност

