общински вестник, месец ноември-декември 2017, брой 6 (13), година II, Белово, разпространява се безплатно

Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
Нека настъпващите светли християнски празници Ви донесат
много здраве, щастие и успехи през Новата 2018 година.
Посрещнете ги с вяра и надежда за ползотворни дела, за топлота
и доброта, за дни на радост и мигове на сбъднати мечти.
Нека съумеем да запазим магията на коледната нощ през цялата
година, за да бъдем по-добри и да имаме силата да сътворяваме по
едно малко чудо всеки ден – едно добро дело, една усмивка, един
топъл жест.

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Продължава продажбата
на имоти в курорт „Чаира“
Община Белово е обявила публичен търг с ясно
наддаване за продажбата на незастроени имота в
курорт „Чаира“.
Собствениците на законно построени сгради в
курорт „Чаира“ могат да закупят земята на отредения им урегулиран поземлен имот след подаване на заявление до кмета на общината.
За повече информация:
Тел. 035812773
/вътр.116/
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, начислени до 2017 г.,
както следва:
• 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. или
• 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 за таксите в детските градини на
територията на община Белово.

Грейна коледната елха
в Белово

Над
10-метрова
жива елха украси за поредна година градския
площад в Белово. След
като изтече и последната секунда от обратното
броене, светлините на
коледната елха грейнаха
с цялата си красота, а за
радост на всички небето над града се озари от
пъстроцветна празнична заря. Всички дечица
по традиция получиха
торбички с различни
лакомства, подарък от
общинска администрация.
Като поздрав към
жителите и гостите на
общината, дошли на
площада, бяха коледните изпълненията на малчуганите от ДГ „Щурче“
гр. Белово и младите таланти от Вокална група
„Феникс“ към ЦПЛРБелово с ръководител
Галя Петрова. Присъстващите не пропуснаха
да се поздравят с настъпващите празници и
да запечатат на снимка
усмивките и празнично
украсения площад.

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

кани всички жители и гости на общината
на Празника на град Белово,
който ще се състои на 14 януари 2018 г.

ПРОГРАМА:
18.00 ч. - Тържествена част, площад
„Освобождение“, гр. Белово:
• Ритуал по вдигане на знамената;
• Отслужване на водосвет за здраве и
благоденствие;
• Празнични приветствия кмета на община
Белово и гости на празника;
• Поднасяне на венци и цветя пред паметника
на загиналите воини.
19.00 ч. – Празничен концерт с участието на
Николина Чакърдъкова, пл. „Освобождение“
гр. Белово.

Заповядайте заедно да празнуваме!
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

1. Договор № BG05M9OP001-2.002-0156-C01, Проект „Център за почасово предоставяне на социални
услуги в общността или в домашна среда - община Белово“, Схема „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Срок на проекта: 24 месеца, начало на
проектните дейности 01.12.2015 година до 31.12.2017
година. Бюджет по ДБФП: 499 988.44 лв. За целите на
този проект бе разкрит „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна
среда“, в който се предоставят интегрирани почасови
социални услуги за хора с увреждания /в това число и
деца/ и самотно живеещи възрастни лица със затруднение или невъзможност в обслужването, с цел осигуряване на дългосрочни социални, здравни, психологически и други грижи в общността или в домашна среда.
С реализацията на проекта се подобри качеството на
живот на хората от целевите групи и техните семейства,
повиши се качеството на предлаганите услуги по предходни проекти, разшири се обемът и многообразието
им и се постигна пълен териториален обхват. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, целевите групи имат възможност да упражнят правото си на
независим живот и социално включване чрез зачитане
на правата им, съобразяване с техните специфични потребности и лични желания. Зачита се правото им на
избор при подбор на необходимите услуги, което максимално гарантира удовлетворяване на потребностите
им. Лицата от уязвими групи, ползващи услугите по
проекта, са 64 лица. Чрез реализирането на проектните
дейности от една страна се осигурява заетост на безработни лица в трудоспособна възраст – 50 лица и им се
дава възможност да се върнат на реалния пазар на труда, а от друга – се даде възможност на хората с увреждания да изберат желания и необходим асистент.
С изпълнението на проекта и предвидения максимално дълъг период на изпълнение се допълват и надграждат дейностите и успешните резултати от предишни процедури, реализирани на територията на община
Белово и се осигуряват дългосрочни грижи на целевата
група. Прилага се нов метод на децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги, което
прави проекта иновативен по своята същност и дава
възможност на Общината да управлява и координира
самостоятелно този вид услуги, подготвяйки я за момента, в който тези дейности ще станат делегирани.
След приключване на проектните дейности се очаква те да бъдат продължени до края на 2019 година чрез
сключване на Споразумение между Кмета на община
Белово и МТСП, АСП, като за целта Общината е изпълнила ангажиментите си и необходимите дейности от
своя страна.
2. Договор № BG05FMOP001-3.002-0013-C04, Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белово,
Домашен социален патронаж – град Белово“, Схема
„Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019“, Oперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“. Период за изпълнение на проекта : 44 месеца, начало на
проектните дейности 16.05.2016 година до 31.12.2019
година. Бюджет по ДБФП : 600 219.88 лв.
Предоставяне на ежедневен топъл обяд за периода
16.05.16-31.12.2019 г. на 250 души, от следните целеви
групи : Лица и семейства на месечно подпомагане, с
доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
Неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за
осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии; Скитащи и бездомни деца и
лица; Лица без доходи; Лица и семейства, инцидентно
пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по
реда на Закона за социално подпомагане.
Топлият обяд включва топла супа, основно ястие, 1
хляб - ежедневно и три или четири пъти седмично десерт. Доставя се по домовете на лицата с увреждания и
трудно подвижни потребители, а останалите си получават храната в сградата на Домашен социален патронаж или обособени за целта помещения по кметствата
- 8 на брой, в останалите населени места на територията на община Белово. Децата, посещаващи училище и
скитащите и бездомните лица, се хранят в столовата на
патронажа. Храната се доставя по домовете и селата от
два автомобила, предоставени за ежедневно ползване
на трапезарията, съвместно със служители на Домашен
социален патронаж.
3. Договор: BG05M9OP001-2.005-0117-C01 Проект:
„Разкриване на център за социална рехабилитация
и интеграция на лица в неравностойно положение

и техните семейства в община Белово“; Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
; Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M90P001-2.005 „Активно включване“ ; Министерство на труда и социалната политика ;
Бенефициент: Община БЕЛОВО; Обща стойност:
345550,37 лева , в т.ч. разходи по линия на ЕСФ:
345550,37 лева; Авансово плащане : 69110,00 лева; Начало : 18.04.2017 г. ; Край : 31.12.2018 г.;
Разкрит е „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в неравностойно положение и техните
семейства в община Белово“. Тази иновативна за община Белово социална услуга в общността е със седалище
в град Белово , в сградата на Общинска администрация
в помещения предоставени на центъра за изпълнение
на дейностите му. Назначен е технически персонал,
който организира и контролира ежедневните дейности
на социалната услуга и специализиран персонал - психолог, медицинско лице , трудотерапевт , социален работник, рехабилитатор и невролог , които предоставят
комплексни и иновативни услуги и подходи. До момента в ЦСРИ има регистрирани 185 потребители от Община Белово. Осъществяват се дейности по населените
места на територията на общината. Услугите, които се
предоставят са насочени едновременно както към лица
с увреждания/в това число и деца/или лица с невъзможност за самообслужване, така и към членове на техните
семейства, които желаят да се върнат отново на пазара
на труда, като по проекта ще им бъдат осигурени обучение, възможност за намиране на работа, наемане на
работа. Обученията и броят на лицата, които ще бъдат
включени в тях, са:-15 лица ще бъдат обучени по: Професия - 622020 Озеленител; Специалност - 6220202 Парково строителство и озеленяване - II СПК;-10 лица ще
бъдат обучени по: Професия - 762030 Помощник-възпитател; Специалност - 7620301 Помощник- възпитател
в отглеждането и възпитанието на деца - III СПК.
Субсидираната заетост: 6 месеца; минимална работна заплата; пълен работен ден; Брой лица включени в
субсидирана заетост, успешно преминали обучението:
Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието
на деца – 5 бр. ; Озеленител – 10 бр.
Центърът ще предоставя почасови социални услуги
от лични асистенти на лица с увреждания или с невъзможност за самообслужване, чиито членове от семейства са полагали грижа за тях и са изразили желания да
се върнат на реалния трудов пазар.
3. Проектно-предложение № Вх. рег. №:
BG05M9OP001-2.010-0009, Проект „Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до
заетост на уязвими групи в община Белово“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010, Приоритетна ос: Развитие
на социалното предприемачество. Проектът е в процес
на оценка от Оценителната комисия, очаквано приключване на оценката 31.12.2017 година. Срок на изпълнение на проекта: 15 месеца, бюджет на проектното предложение : 184 710.24 лв.
Настоящето проектно предложение цели да се постигнат някои от основните цели на стратегията на ЕС
„Европа 2020“, като борбата с бедността, насърчаването
на социалното включване и осигуряването на по-висока
заетост. Проектът предвижда целите да бъдат постигнати чрез създаването на социално предприятие към
структурата на Община Белово (Дейност 1). По проекта
се предвижда да бъде закупено оборудване и да бъдат
назначени на работа представители на социално уязвими групи. Основните услуги, които предприятието ще
предоставя са свързани с поддържането, почистване и
промотиране на културно-историческите обекти на територията на община Белово - паметници на културата,
както и др. сгради и институции, свързани с културния
живот в община Белово. Подпомагане на заетите лица
ще се осъществява от наставници, като акцент на дейността е организационно и професионално подпомагане в условията на работната среда. Проектът е насочен
към решаване на проблемите с реализацията на трудовия пазар на две от целеви групи – „хора с увреждания“ и „лица в неравностойно положение на пазара на
труда и други социално изключени лица“. Отчитайки
проблемите и потребностите, свойствени за целевите
групи, проектът цели да създаде и подходящите условия за пълноценното функциониране на социалното
предприятие, което се очаква да бъде създадено чрез
изпълнение на предвидените дейности и постигането
на заложените специфични цели.
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ
ПО ЗАЕТОСТТА, МТСП
1. Национална програма „Старт на кариерата“ – назначени две лица със завършено висше образование в:

Дирекция „Специализирана администрация“, Отдел
„ЕХП“: 1 лице – мл.ескперт „Социални дейности“; Дирекция „Обща администрация“, Отдел „МДТ“, мл. експерт -1лице. Бюджет : 12150,00 лв.
2. Национална програма „ Заетост и обучение на
хора с увреждания“ – назначени 3 лица с трайни увреждания за период от две години – едно лице в Музейна
сбирка – град Белово, едно лице в ЦНСТ в село Дъбравите и едно лице в Общинска администрация. Бюджет
: 40500,00 лв.
3. Национална програма „Обучение и заетост на
младите хора“ – в момента тече процедура по подбор
на лица до 29 годишна възраст, Очаквано сключване на
трудово договори с лицата месец 12.2017 година за период от 6 месеца. Бюджет : 33700,00 лв.
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПУДООС, МОСВ
Проект: „Кът за спорт и отдих– китно, чисто и зелено“ в с. Голямо Белово, общ. Белово, сключен договор
№ 11665 /12. 06. 2017 год., между ПУДООС - София и
кметство Голямо Белово, община Белово на стойност 9
997.00лв. За реализиране на проекта е сключен договор
с фирма „ВИЛД –Г“ ООД гр. Пазарджик на дата 11. 07.
2017 год. Проектът е изпълнен и в центъра на населеното място е благоустроен паркът, като е обособен и
кът за спорт. Обектът е реализиран в срок, извършен е
монтаж на детски съоръжения – 2 бр. клатушки. Върху съществуваща бетонова площадка са монтирани 3
бр. фитнес уреди на открито, тенис маса и маса за шах.
Предвидените дейности по приложената КСС са изпълнени.

Проект: „Да възстановим и създадем красив и зелен кът за отмора и отдих в с. Габровица“, сключен
договор № 11371 /19. 05. 2017 год. между ПУДООС София и кметство Габровица, община Белово на стойност
9 885.60 лв. За реализиране на проекта е сключен договор с фирма „Братя Пашкулеви“ ООД гр. Брацигово на
дата 26.06.2017 год. Проектът е изпълнен и в центъра на
населеното място е благоустроен паркът пред читалището и спирката на площада. Предвидените дейности
по приложената КСС са изпълнени.

Проект: „Зониране и реконструкция на ВВМ в кв.
Малко Белово, - 2 ри етап“, сключен договор № 11851
/15.08. 2017 год. между ПУДООС София и община Белово на стойност 633915,52 лева без ДДС, въз основа
на проведена процедура по ЗОП и сключен договор
с ДЗЗД, „Сдружение ВиК Белово 2016“,.По договора с
ПУДООС и изпълнителя на проекта липсва авансово
плащане, а средства се превеждат след като се изпълнят
дейностите по СМР и се одобрят от ПУДООС. Проектът ще се изпълнява и през 2018 год.

Любопитно
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ
ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ.
ОБЕКТ:
„Възстановяване и укрепване на
участък от общински път
с. Сестримо – ВЕЦ „Сестримо”. Община Белово
сключи договор за СМР с
ДЗЗД ,,РЕТОНА - Геотехника 2016”, след проведена
процедура по ЗОП. Сключеният договор е въз основа на отпуснати средства
от МКВП към МС. Съгласно ПМС № 76/ 28.04.2017
г. отпуснатите средства за
обекта са 636 945лв. Обектът е в процес на изпълнение.
ОБЕКТ: „Възстановяване сградата НЧ „Св. св.
Кирил и Методий-1910“ в
село Мененкьово. Община Белово сключи договор
за СМР с фирма „Артстрой“ ООД гр. Смолян
след проведена процедура
по ЗОП. Сключеният договор е въз основа на отпуснати средства от МКВП
към МС .Съгласно ПМС
№ 76/ 28.04.2017 г. отпуснатите средства за обекта
са 641 982 лв. Обектът е в
процес на изпълнение.
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017 г., сключен между община Белово
и ДФ „Земеделие”, стойност на СМР/ в т.ч. обзавеждане и оборудване / СН и АН–
1094008,00 лева.
Проект „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/
ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО - ДГ „ЩУРЧЕ”, ГР. БЕЛОВО
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаб инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020
Договорът е в процес на изпълнение по правилата на ДФ ,,Земеделие”, съгласуват
се тръжни процедури с фонда на етап предварителен контрол.

Продължава
изпълнението на
ремонтно - възстановителните дейности на
детска и спортна площадка в с.
Аканджиево.

Тенис на маса за ветерани
На 18-19 ноември 2017 г. в зала „Христо Ботев“ гр. Пловдив се проведе Международен турнир по тенис на маса със
съдействието на СК „Машстрой Марица
Фест“ за купата на кмета.
В първия от двата дни се състоя турнирът за ветерани с награден фонд: предметни награди, купи и медали в следните възрастови групи: 30-39 г., 40-49 г.,
50-59 г., 60-69 г., и 70+.
Участваха състезатели от Македония,
Сърбия, Турция, Русия, Гърция и др. държави. В категорията 70+ първото място
и купата спечели ветеранът по тенис на
маса Здравко Клисаров от с. Мененкьово,
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, 0878 70 43 70

стр.3

ОБЩИНА БЕЛОВО
НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ВЪВЕДЕНИЕ
Община Белово е структурирана от общинския център град Белово (днес включващо като квартал и село Малко Белово) и седем селища – Сестримо, Мененкьово,
Габровица, Момина Клисура, Аканджиево, Голямо Белово и Дъбравите. Землището
на общината граничи със землищата на общините Костенец, Септември и Велинград.
Върху цялата територия на землището ú, както и в непосредствена близост с неговите граници е налице пренасищане с недвижими културни ценности, както съхранени сгради и съоръжения от периода ХVІІ – ХХ век, така и многобройни археологически обекти.
Като цяло археологическите локации датират от Неолита до първите десетилетия
на миналото столетие, т.е. от VІІ – ІV хилядолетие пр. Хр. (за нашите земи), до около
средата на ХІХ век. Най-многобройни са тези от Античността и по-точно от ІV – ІІІ
век пр.Хр. до към края на VІ век. Запазени са също така сгради и съоръжения, изградени по време на средновековието, както и в периода от ХVІІ до първите десетилетия на ХІХ век, от времето на късната Османска империя и от Третото Българско
царство. За сега като най-ранен по-цялостно съхранен обект се очертава мостът над
река Габровщица, преди вливането ú в Марица, от територията на Габровските ханове. Изграден е върху римски устои около 1700 година от майсторите х. Радослав и х.
Спас от мерметчиите (строители с държавна повинност за изграждане и ремонтиране на обществени обекти) от Костенец, които са отбелязани например в регистър
от 1615 година [Тулешков, 2006, 414-415]. По същото време добри държавни строители е имало още в Долна баня, Радуил и Вакарел. Несъмнено тези мерметчийски
сдружения са съществували още от завоюването на района (а най-вероятно и преди
това) до ХVІІІ век, като поддържащи охранителните крепости, мостовете и други
обществени сгради и съоръжения по трите трасета на Цариградския друм (римския
Виа Милитарис) и по Адриатическия (още и Босненски) друм.
Трябва да се посочи, че с малко изключения, всичко това е непроучено, както и
че доста голям процент от реално съществуващите недвижими културни ценности
в общината не е законово защитен, поради липсата на проведени до сега процедури
по деклариране и последваща регистрация. Дори не е осъществена ревизия на обектите, за които тези две процедури все пак са налице. Единствено до сега проф. д-р
арх. Николай Тулешков с негови студенти от ВСУ „Любен Каравелов“ – София, осъществи проучване, архитектурно и фото документиране на сгради от ХІХ и началото
на ХХ век в Голямо Белово. Документацията е предоставена за ползване на НИНКН,
при запазени авторски права.
Липсват и създадени адекватни мерки по опазването и управлението на недвижимите културни ценности от територията на общината, поради което те се рушат,
безконтролно се преустрояват и дори събарят. И най-вече липсват дори и във фаза
възлагане действия по изработването на План за опазване и управление (ПОУ), въпреки че § 14 (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. и доп., бр. 54
от 2011 г.) от Преходни и заключителни разпоредби на ЗКН категорично повелява:
„В 5-годишен срок от влизането в сила на закона, министърът на културата и/или
кметовете на общините, които упражняват правото на управление или ползване,
изготвят планове за управление на заварените обявени недвижими паметници на
културата от световно значение.“ А такива не само има в общината няколко, но и
планът следва да обхване и останалите недвижими културни ценности, независимо
от тяхната категория. Той ще проучи интердисциплинарно всички аспекти, свързани с различните видове недвижимо културно наследство и ще предложи точни,
финансово и управленски мерки по опазването и управлението им, в това число и в
туристико-познавателен аспект. С този план ще се осъществи и така необходимата
ревизия на недвижимите културни ценности в общината. Цялата тази материя е развита в ЗКН, и най-вече в частите му: Глава втора, Чл. 12 (2) и (3), Чл. 14 (1) т.9 и т.13а,
Чл. 17 (2) т.1 и т. 51, Глава пета, Раздел V, Чл. 78 т. 4, Чл. 80, Чл. 81, Чл. 82.
За да се набележат обектите, както и основните характеристики и проблеми на
недвижимото културно наследство на Община Белово на ниво ОУП, трябваше да се
осъществи доста сериозно проучване върху историческото формиране на старата
материалната среда в региона. А всичко, което се е случвало тук през хилядолетията,
е свързано със структурно определящото естество на тази територия като място на
преминаване на изключително важни за Европа и Азия пътни трасета, още от предантично, а най-вероятно от праисторическо време до сега. Оказа се обаче, че освен
проучванията на Петър Мутафчиев върху Римския път във времето между двете
световни войни, както и резултатите от провеждането на няколко отделни частични
археологически разкопки от 1899 в Костенец и 1922 – 1924 година на Беловската базилика, а и в отделни години главно от втората половина на ХХ век и някои по-скоро
сондажи напоследък, през последното столетие нищо друго по-конкретно не се е
случвало. Няма и конкретни проучвания върху регионалната архитектура от региона.
Поради всичко това, се наложи проучването на тази материална култура да започне с изясняването на пътната система в цялостната ú взаимообвързаност с нея,
в историческа последователност, след което да се определят по-подробно обектите
на нейната инфраструктура, както и на селищата, възниквали и просъществували
около нея, и накрая да се посочат отделните съхранени сгради и съоръжения

Статията продължава в следващия брой.
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Актуално

СЪЧЕТАНИЕ НА ПРИРОДНИ КРАСОТИ
И БОГАТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО ОТ БЕЛОВО
ПРЕДСТАВИХА В „ДИВАТА МУХА”

„Дивата муха” е развлекателно предаване
за приключения и пътешествия в България
и по света, което се излъчва в ефира на bTV

Начев, който обикаля из
страната, за да покаже
най-известните туристически забележителности.
За предаването, из-

ловския край. Воден
от Севдалина Попова,
ст.-специалист
„Музейно дело” в Община
Белово, и опитния шофьор Пламен Андров,

Action. Във всеки епизод предаването представя различни градове
и местности в България. Информацията се
поднася през очите на
любопитния водещ Оги

лъчено на 1 октомври
2017 г. водещият и режисьорът - Ники Диновски избраха да покажат природната красота
и две исторически забележителности от бе-

екипът на предаването
засне местността „Свети Спас” и църквата
„Свети Георги” в с. Голямо Белово. В храма
журналистите бяха посрещнати от свещенник

Стоян Ковачев, който
разказа историята на
това духовно огнище национален паметник
на културата.

лика и изяществото на
възрожденската църква.
Добавете към това и разказите на двама местни
патриоти и картината

ваме чрез предаването
богатата и завладяваща
история на дедите ни да
достигне и докосне сърцата на по-голяма част

Няма човек, посетил
двете забележителности, който да не е притаил дъх пред красотата
на природата, величието на Беловската бази-

на представянето ще е
пълна. Със сигурност
Оги Начев и Ники Диновски са двамата нови
почитатели на родния
ни край, но ние се надя-

от сънародниците ни.
Такива предавания
са и повод да се замислим познаваме ли
достатъчно родния си
край.

Нидал Алгафари гостува в Белово
Инициативата
гр.
Белово да е включен в
литературното
турне
на автора е на Сдружение „Студенти за българска литература”, със
съдействието на Музейна сбирка „Атанас
Хрисчев” и НЧ „ Св.св.
Кирил и Методий-1927”
Белово.
На 17.11.2017 г. известният режисьор и
PR специалист, представи
четирилогията
си: „Боже, защо Господ
лъже?” , „Аллах, милост
нямаш ли”, „Любиш ли,
ти Бог си” и „Орисани
да избираме” пред публика в гр. Белово.
С вдъхновението на
истински народен разказвач Нидал Алгафари
реди факти от живота
си и моменти от романите си. Разказва за това

какво го е подтикнало
да започне да пише и за
онзи повратен момент,
в който е потърсил от-

говор на въпроса „Защо
точно се гордеем, че сме
българи?”. Той успя, не
само да прикове вниманието на слушателите
си, но и да ги накара да
се замислят за религиите и начина им на упо-

треба в съвременния
свят, за корените ни
и доколко познаваме
обичаите и традициите

на рода си. Отбеляза и
наличието на някoлкo
cтpаcтни, нежни, pазлични и мнoгo кpаcиви
cевди /любови/, кoитo
Гocпoд наказва, нo Бoг
закpиля! Като направи
уговорката, че за него

Въведение Богородично
в Голямо Белово

На 21 ноември честваме големия църковен празник Въведение
Богородично – Ден на
християнското семейство и младеж.
Четири поколения
голямобеловци се събраха в салона на местното читалище, за да
почетат празника.
Отец Николай отслужи водосвет за здраве и
благоденствие, а самодейците при НЧ „Тодор
Каблешков” с. Голямо

Белово, съвместно с
членовете на Пенсионерския клуб в селото, пресъздадоха стари

български ритуали и
обичаи, посветени на
семейството и младежта.

Бoг е вcеки един oт наc и,
че ние, чoвеците, мoжем
да oбичаме безмеpнo,
акo не са мopалът, ценнocтната ни cиcтема и
възпитаниетo ни, ocнo-

и поради това неизвестни народни вярвания,
с описанието на забранената любов, тайните трепети, очакваната
обич,
традиционната

вани на влаcтoлюбиетo
на pелигиите!
„B книгите ми любoвта пoбеждава в иметo на
Бoга, въпpеки Гocпoд!”
– подчерта авторът.
Всъщност, той грабна
публиката с разказа за
интересните, забравени

близост – всички те преплетени в бита и обгрижени от мъдростта на
българите. Даалии и
кърджалии, марани и
дьонмета, християни и
мюсюлмани, оглашени
богомили и праведни
православни, дервиши

и крайни ислямисти съжителстват в романите.
Интересен е и периодът, в който се развива
действието в тетралогията – от началото на
XVIII до средата на XIX
век. Това е сравнително
слабо проучен период, а
авторът успява да съживи историческата действителност, чрез живи
образи и вълнуващи човешки съдби.
През цялото време
една идея и едно чувство се наложи в съзнанието на хората –тихото
всепоглъщащо преклонение пред житейската мъдрост на дедите и
топлата обич към предците ни, а според автора точно това ни прави
горди българи!
Севдалина Попова

Община Белово – партньор в ХVІ
кампания за борба с рака на гърдата

Община Белово за втора поредна година стана партньор съвместно със
„Сдружение за онкоболни и приятели“ гр. Пазарджик в ХVІ кампания за борба
с рака на гърдата.
Основна задача на инициативата беше провеждане на профилактични
ехографски прегледи на млечните жлези и на щитовидната жлеза на всички желаещи жени от област Пазарджик.
Записаните жени в предварителния списък за ехографски преглед от община
Белово бяха 140 /с 50 повече от миналата година/, но имаше желаещи и извън
него. На 28 и 29 ноември Д-р Благова преглежда в три населени места на територията на общината – с. Сестримо, с. Габровица и град Белово. Възрастта на
прегледаните жени варираше от 30 до над 70 години. С всяка от тях се срещна и
председателят на „Сдружение онкоболни и приятели“ Мария Чергарова.
Ехографът за прегледите тази година е нов, закупен е благодарение на дарителска кампания, покрепена от Екатерина Захариева – министър на външните работи. Той е подвижен, за да могат да се извършват тези профилактични

прегледи и в и най-отдалечените и труднодостъпни кътчета на страната ни. Цената на прегледа остана непроменена от миналата кампания –
10,00 лв. на преглед.

