
общински вестник, месец юли - септември 2017,  брой 4 (11), година II, Белово, разпространява се безплатно              

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
ДРАГИ РОДИТЕЛИ!

 
Поздравявам Ви с началото на новата 

учебна 2017/2018 година! 
В календара на празниците датата 15 

септември не е отбелязана като официален 
празник, но този ден е празник за всички нас – 
ученици, учители, родители и граждани.

За най-малките това е първата година, 
в коята прекрачват прага на училището, за 
най-големите – това е последната преди да 
прекрачат в света на възрастните.

Пожелавам Ви здраве, постоянство и 
увереност в постигане на целите си! Бъдете 
активни, трупайте опит, знания и мъдрост по 
пътя на науката.

Нека пазим традициите на училището си и 
уважаваме всеотдайността на своите учители! 

В мое лице и в общината като институция 
ще намерите подкрепа и разбиране за всяко 
ваше начинание!

Пожелавам на всички ученици, учители и 
родители резултатна и ползотворна учебна 
година!

 На добър час през 2017/2018 учебна година!
 
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

След 10 години пре-
късване „Национална 
електрическа компа-
ния” (НЕК) продължава 
работата по проекта за 
увеличаване на обема 
на долния изравнител 
на ПАВЕЦ „Чаира” с 
изграждане на язовир 
„Яденица“. 

Проектът предвижда 
и реверсивен напорен 
тунел за връзка с язовир 
„Чаира”, който е разпо-
ложен над село Сестри-
мо.

Изграждането на 
язовир „Яденица” ще 
позволи над два пъти 
по-голямо натоварва-
не на ПАВЕЦ „Чаира”, 
чрез което се балансира 
по-добре електроенер-
гийната система. Това 
означава, че ще могат да 
се покриват пиковете и 

спадовете в потребле-
нието, което ще осигури 

повече приходи за НЕК. 
Първоначално про-

ектът е бил започнат 

през 1997 г., но през 2005 
г. е спрян, като на пло-

щадката на язовира са 
били изградени пътища 
и електрозахранване. 

Той се намира в из-
точната част на Рила, на 

едноименната река, и е 
на 6 км от местността 
Юндола.

Вълнуващ и празни-
чен бе първият учебен 
ден във всички учили-
ща и детски градини в 
община Белово. 

Общият брой на де-
цата и учениците през 
новата учебна 2017/2018 
година е 736 /570-в учи-
лищата и 166 в детските 
градини/.  

По традиция всички 
първокласници получи-
ха подаръци, осигурени 
от общинска админи-
страция Белово. 

Общият брой първо-
класници през тази го-
дина е 40. Маломерни и 
слети паралелки ще има 
в училищата в с. Ме-
ненкьово и с. Сестримо. 

Кметът на община 
Белово инж. Костадин 
Варев сподели първия 

учебен ден с възпитани-
ците на Средно учили-
ще „Александър Иванов 
– Чапай“. 

Първият звънец в 
беловското училище 
удари за две паралелки 

първокласници, с една 
по-малко от предходна-
та година.

Празнична програма 

огласи двора на Средно-
то училище. 

Кметът на общината 
поздрави учите-
лите и учениците 
с първия учебен 
ден и им пожела 
здраве, с посто-
янство и увере-
ност да следват 
целите си и да 
пазят традициите 
на училището си.

Проект „Яденица

570  ученици 
от община Белово влязоха 

в класните стаи

Продължава продажбата 
на имоти в курорт „Чаира“

Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu

Община Белово е обявила публичен 
търг с ясно наддаване за продажбата 
на 61 незастроени имота в курорт „Ча-
ира“. 

Собствениците на законно постро-
ени сгради в курорт „Чаира“ могат да 
закупят земята на отредения им уре-
гулиран поземлен имот след подаване 
на заявление до кмета на общината.

За повече информация:
Тел. 035812773

/вътр.116/



Актуално стр.2

На 16 септември 300 
доброволци от общи-
на Белово се включиха 
в провеждането на по-
редната Национална 
кампания „Да изчистим 
България заедно“ 2017. 
Голяма част от жите-
лите на територията на 
общината подкрепиха 
акцията по населени 
места, като почистиха 

около домовете си, пар-
кови градинки, детски и 

спортни площадки.
На територията на 

община Белово с налич-
на техника с общинско 
дружество „ВиК Бело-
во“ ЕООД са почистени 
11 замърсени точки на 
територията на общи-
ната. 

В деня на почиства-
нето се включиха 300 
доброволци, на които бяха осигурени ръкави- ци и чували за събиране 

на отпадъците. 
Бяха уточнени места-

та за събиране на чува-
лите, които се  извози-
ха  от общинска фирма 
„ВиК Белово“ ЕООД.

В рамките на кампа-
нията са събрани, изво-
зени и депонирани на 
общинското депо за от-
падъци в село Дъбрави-
те 11 тона отпадъци. 

„МЕСТНИ  ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса битови 
отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г. на две равни 
вноски както следва:

-първа вноска до 30.06.2017 г.
-втора вноска  до 31.10.2017 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2017 г. се 

прави отстъпка от 5 %.
Задълженията си може да платите:
• в брой на касата на отдел „МДТ”, намираща се в административната 

сграда на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 08.30 ч. до 17.00 ч.;
• по банковата сметка на Община Белово в Търговска банка „Д“ АД:
IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане: 442100 –  данък върху недвижимите имоти;
         442300 – данък върху превозните средства;
         442400 – такса битови отпадъци;
Няма промяна в нито един от местните данъци, а също и в размера 

на местните такси. Това се отнася и до таксите и в детските градини на 
територията на община Белово.

Общински съвет-Белово даде съгласие-
то си за: 

• включване в Списък на защитените детски градини и учили-
ща на територията на община Белово за учебната 2017/2018 г. на:

1. Детска градина – с. Сестримо 
2. Основно училище „Отец Паисий“ с. Сестримо
• Включване в Списък на Средищните детски градини и учи-

лища на територията на община Белово за учебната 2017/2018 г. на:
1. Детска градина „Щурче“ гр. Белово
2. Средно училище „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово
Очаква се решението на МОН за включването им в съответните 

списъци.

2 566 работни места 
в публичната админи-
страция сe предлагат 
на млади висшисти по 
програма „Старт на ка-
риерата“.

Процедурата за на-
биране на кандидати за 
работа в публичния сек-
тор по програма „Старт 
на кариерата” започна 
от 18 септември. Ини-
циативата, която се 
реализира от Минис-
терството на труда и 
социалната политика 
и Агенцията по зае-
тостта, дава възмож-
ност на безработни 
висшисти до 29 го-
дини, да работят 9 
месеца в централни 
институции, минис-
терства, агенции, 
областни и общин-
ски администрации 
и да натрупат трудов 
стаж и опит по специал-
ността си. 

От 18 до 9 октомври 
включително всички 
бюра по труда в страна-
та ще приемат докумен-
ти за кандидатстване 
от дипломирани младе-
жи без професионален 
опит по специалността 
си. 

По програмата са 
обявени 2 566 работни 
места. 1 863 от тях са в 
централни институции 
и техните поделения в 
страната – Народно съ-
брание, Министерски 
съвет, институцията на 
Омбудсмана, 18 минис-

терства, държавни аген-
ции, комисии, дирекции 
и други държавни ин-
ституции.  

Областните админи-
страции в страната са 
обявили общо 56 работ-
ни места по програмата 
„Старт на кариерата“. 
Младите висшисти имат 
опции да избират и сред 
647 работни места, обя-

вени от 226 общински 
администрации.

Търсят се предимно 
младежи, завършили 
право, икономически и 
технически специално-
сти, администрация и 
управление, социални 
дейности, информатика 
и компютърни науки, 
архитектура, строител-
ство и геодезия и др.

Целта на програмата 
е да се улесни преходът 
от образование към за-
етост и да се постигне 
гъвкава комбинация от 
знания, умения и прак-
тика в съответствие със 
съвременните изисква-

ния на трудовия пазар. 
Заетостта на младежи-
те се финансира със 
средства от държавния 
бюджет в рамките на 
Националния план за 
действие по заетостта.

За да участват в про-
грама „Старт на карие-
рата“, кандидатите тряб-
ва да са на възраст до 29 
години, ненавършени 

до 09 октомври 2017 
г. включително и да 
имат висше образо-
вание, съответства-
що на изискванията 
на работодателя за 
заемане на конкрет-
ното работно мяс-
то. Друго условие е 
да са регистрирани 
в бюрото по труда 
като безработни или 
заети лица и да ня-
мат трудов стаж по 
придобитата специ-

алност от висшето об-
разование.

Пълният списък на 
обявените работни мес-
та по процедурите, реда, 
условията и необходи-
мите документи за кан-
дидатстване могат да се 
намерят на официална-
та интернет страница на 
Агенцията по заетостта: 

h t t p : / / w w w .
a z . g o v e r n m e n t . b g /
pages/programa-start-
na-karierata/,

 както и на инфор-
мационните табла във 
всички бюра по труда в 
страната.

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ 2017

Програма
 „Старт в кариерата“

ПРОЕКТ 
„Развитие  на ЦСРИ на лица в неравностойно 

положение и техните семейства в община Белово“, 
по процедура BG05M9OP001-2.005, 

„Активно включване“,
 Договор № BG05M9OP001-2.005-0117-C01,  

по Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

Дейностите по Проект „Център за социална интеграция и 
рехабилитация“– община Белово, Схема за безвъзмездна финансова 
помощ „Активно включване“ по Оперативна програма развитие на 
човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117, предвиждат 
предоставяне на услугите: 

- социални услуги от специалисти – психолог, трудотерапевт, 
социален работник, рехабилитатор, логопед и медицински специалист;

- обучение за лица от целевата група по специалностите озеленител 
и възпитател, за част от завършилите обучението се предвижда  6 месечна 
заетост в община Белово; 

- личен асистент.

ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГИТЕ  В  „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“– ОБЩИНА БЕЛОВО.

Потребители на центъра  могат да бъдат лица отговарящи на един или 
няколко от следните критерии:

1. Хора с увреждания или с невъзможност в самообслужването и 
техните семейства.

2. Семейства с деца с увреждания.
3. Деца и възрастни в риск / в риск от социална изолация и изпадане в 

бедност.
4. Неактивни лица – продължително  безработни нерегистрирани в 

Бюрото по труда.
За повече информация: www.belovo.eu
(в раздел „Обяви и съопбщения“; 0879/ 155 692)

ОБЩИНА БЕЛОВО
Процедура 

BG05M9OP001-2.005
 „Активно включване”

Договор 
№ BG05M9OP001-2.005-

0117-C01



Община Белово и 
„Спортни бази и спорт 
за всички“ организираха 
и проведоха през месец 
септември І-я общински 
турнир по тенис на корт 
за жени и мъже. Турни-
рът се проведе на тенис 
кортовете в кв. „Разсад-
ника“ гр. Белово. 

На І-во място жени 
се класира: Илияна Хад-
жийска, а челното място 
за мъжете спечели Йоан 
Трендафилов.

Наука, Култура, Спорт стр.3

За втора поредна 
година по инициати-
ва на Община Белово и 
„Спортни бази и спорт 
за всички“ ентусиасти 
от общината покориха 
най-високия връх на 
Балканите в Рила пла-
нина. Маршрутът, кой-
то избраха туристите 
беше през хижа Мусала 
и заслона Леденото езе-
ро. 

Този маршрут се 
разделя обикновено на 
4 етапа, започвайки от 
курорта Боровец:

етап 1: изкачване с 
лифта от Боровец до 
хижа Ястребец;

етап 2: пешеходен 
преход от Ястребец до 
хижа Мусала;

етап 3: пешеходен 
преход от хижа Муса-
ла до заслона Леденото 
езеро;

етап 4: изкачване от 
заслона Леденото езеро 
до върха.

Придвижването с 
лифта от Боровец до Яс-
требец отнема прибли-
зително 25 минути.

Следва преход  до 
хижа Мусала по широк 
и сравнително равен 
път за около 50 минути. 

От хижа Мусала до 
заслона Леденото езеро 
пътеката минава по-
край няколко езера, на 
доста места се върви по 
камъните, има и стръм-
ни участъци. Пътеки-
те, по които се изкачва 
върхът, са много добре 
маркирани. Има зимен 
и летен маршрут, които 
вървят близо един до 
друг, на места се и пре-
сичат. 

Последният етап по 
пътя към върха, макар 
и най-кратък като раз-
стояние, е най-труден 
и изморителен. След 
около три часа преход 
от станцията на лифта 
при Ястребец до връх 
Мусала, беловци гордо 
развяха националния 
трибагреник и знамето 
на община Белово.

Идеята на органи-
заторите е възстановя-
ване дейността на Ту-
ристическо дружество 
„Алабак“.

За пръв път през 
месец август Музей-
на сбирка „Атанас 
Хрисчев”, гр. Белово 
осъществи работа с 
деца по Образовател-
на програма с тема 
„Аз знам – мога не-
щотърсач да 
съм голям“. 

Програмата 
съдържа една 
основна тема, 
с времеви об-
хват 5 дни по 
два часа и има 
за цел да мо-
тивира децата 
да се върнат 
назад към ко-
рените си, да 
им даде ключ 
за разбиране 
на миналото; 
да ги запознае 
с понятията „музей“, 
„музеен експонат“, 
„културна ценност“, 
да им представи ори-
гинални материали от 
музея с цел да събуди 
любопитството и ин-
тереса на децата към 
музейните предмети 

и да им покаже, че в 
музея може да се учи, 
забавлявайки се.

По програмата 
работиха две групи 
деца – от с. Дъбрави-
те, по инициатива на 
НЧ „Чапай 1938г.“ и 

от гр. Белово, по ини-
циатива на НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий 
-1927г.“

Темата на първото 
занятие – „Музейни 
потайности – къде, 
какво и как се съх-
ранява в музея. Му-
зейни професии“ бе 

представена с мулти-
медийна презентация, 
игри и други изнена-
ди. Всеки ден за де-
цата имаше различни 
изненади, те самите 
активно се включи-
ха в обучението, като 

най-голям интерес 
предизвикаха темите: 
„Намерих нещо старо 
– и вещите имат исто-
рия“ и „Някой, нещо 
ми разказа – предания 
и легенди от родния 
ни край“. 

Лятната образо-
вателна програма на 
МС „Ат. Хрисчев“, 
гр.Белово с децата от 
Дъбравите завърши 
с поход до Смилево 
градище /Калето/, а за 
децата от Белово с ате-
лие по реставрация на 
керамика.

От музейната сбир-
ка благодарим на Тра-
янка Паничарова /
за идеята/, на Румяна 
Табакова и Ваня Це-
нова /за добрата ор-
ганизация/, а на деца-
та-за любознателните 
въпроси, за настрое-
нието и желанието да 
научат нещо за исто-
рията на родния край.

Общински турнир 
по тенис на корт 

под патронажа на кмета
 на община Белово

Изкачване на връх Мусала

МУЗЕЯТ ИДВА ПРИ ДЕЦАТА

НЧ „Искра-1881“ 
с. Сестримо

Децата от лятната 
занималня на 

читалището се включиха 
в инициативата на 

община Белово „Капачки в 
действие“.

НЧ „Ал. Пипонков-
Чапай-1938“ с. Дъбравите 

Лятната занималня на 
читалището на екскурзия 
в Парка на Танцуващите 

Мечки, гр. Белица 

ЛЕТНИ ЗАНИМАЛНИ

Инициатива, посветена на 
Европейските дни на наследството 2017
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ФЕС ТИВА ЛИ

Втори регионален събор на народното 
творчество „Св.Константин“ 2017- Танцова 
формация „Ахинора“ Малко Белово

АКАНДЖИЕВО

ГАБРОВИЦА

VІІ СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР 2017 –  ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР ПРИ НЧ „Т. КАБЛЕШКОВ-1874“ 
С. ГОЛЯМО БЕЛОВО, Наградени със: златен медал, звание Световен шампион по фолклор, шест дипломи с отличия по 
различни показатели

ГОЛЯМО БЕЛОВО

VI Балкански шампионат по фолклор”Евро фолк-
Жива вода 2017”в гр. Хисаря -БРОНЗОВ МЕДАЛ

ДЪБРАВИТЕ

МАЛКО БЕЛОВО

МОМИНА КЛИСУРА

СЕСТРИМО

ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНОТО 
ТВОРЧЕСТВО ,,СВ. КОНСТАНТИН” 2017 – ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА 

КЪМ НЧ „ПРОСВЕТА-1928“ С. МОМИНА КЛИСУРА
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