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Министърът на 
околната среда и 
водите Нено Димов 
подписа договор за 
проектиране и из-
граждане на четири 
инсталации за пре-
работка на отпадъ-
ците за общините 
Пазарджик, Батак, 
Белово, Брацигово, 
Лесичово, Пещера и 
Септември. 

Проектът включ-
ва три инсталации 
за компостиране 
на разделно събра-
ни зелени и/или 
биоразградими от-

падъци и една ин-
сталация за предва-
рително третиране 
на смесено събрани 

битови отпадъци. 
Съ о р ъ же н и я т а 

ще обслужват над 
170 000 жители.

Трите компости-
ращи инсталации 
за разделно събрани 
зелени и биоразгра-

дими отпадъци са 
с общ капацитет 12 
598 тона годишно. 

Към площадката 
на съоръжението в 
Белово ще бъде из-
градена довеждаща 
инфраструктура. 

По проекта се 
планира изгражда-
нето на инсталация 
за предварително 
третиране на смесе-
но събрани битови 
отпадъци, генерира-
ни на територията 
на седемте общини. 

Инсталацията е с 
капацитет до 43 000 

тона годишно и ще 
бъде разположена 
в с. Алеко Констан-
тиново, община Па-
зарджик.

Общият размер 
на инвестицията е 
19,7 млн. лв. 

Оперативна про-
грама „Околна среда 
2014-2020“ осигу-
рява безвъзмездна 
финансова помощ в 
размер на 14 млн. лв. 

Срокът за изпъл-
нение на проекта е 
30 месеца.
/Из: http://www.moew.

government.bg/

Министър Димов подписа договор 
със седем общини за изграждане на инсталации 

за преработка на отпадъци

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 
Можете да заплатите данък върху недвижимите 

имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните 
средства, начислени до 2018 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.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
 
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 
Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса 

битови отпадъци и данък върху превозните средства, начислени за 
2018 г., на две равни вноски както следва:

-първа вноска до 30.06.2018 г.
-втора вноска  до 31.10.2018 г.
На платилите задълженията си за цялата година до 30.04.2018 г. 

се прави отстъпка от 5 %.
Уведомяваме Ви, че за неплатените до 30.06.2018 г. ДНИ /данък 

недвижим имот/, ТБО /такса битови отпадъци/ и данък се начислява 
лихва.

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.

ЗАПОЧНА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2018 г.
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА НИТО ЕДИН ДАНЪК ИЛИ ТАКСА



Кампанията за 
набиране на сред-
ства за закупува-
нето на два нови 
слухови апарата на 
стойност 11 000 лв. 
за малкия Георги /4 
г./ завърши успеш-

но.
Тя стартира още 

на 19.12.2017 г. с 
благотворителния 
концерт „Дарявай 
с любов“ на децата 
от ДГ „Щурче“ град 
Белово. 

Последваха и съв-
местни инициативи 
на детската градина 
с НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий-1927“.

Майката на Ге-
орги, Калина За-

горска, сподели, че 
към момента вече 
са закупени и двата 
слухови апарата за 
малкия Георги. 

С тях той се чув-
ства като всяко нор-
мално дете, смее 

се, пее, 
постоянно говори 
и иска да обясни 
всичко на всички.

8 000 лв. са събра-
ните средства с по-
мощта на ДГ „Щур-
че“, Средно училище 
- град Белово, Завод 
за хартия - град Бе-
лово, Социалните 
служби и Фондация 
за отпускане на без-
възмездна помощ за 
деца с увреждания 

със съдействието на 
„ПроКредит“ Банк 
АД.

Останалите 3 000 
лв. от нужната сума 
са събрани от кути-
ите за дарение, кои-
то бяха поставени 

във всички търгов-
ски обекти на тери-
торията на община 
Белово и от позна-
ти, близки и прияте-
ли на семейството.

Родителите на 
Георги благодарят 
от сърце на всички 
добри хора, които 
им протегнаха ръка 
в този труден за тях 
момент.

Актуално стр.2

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 

Във връзка със 
спечелен проект 
по грантова схе-
ма: „Подкрепа на 
инициативи на об-
щините, свързани 
с регионалното из-
мерение на Българ-
ското председател-
ство на Съвета на 
ЕС 2018“, Община 
Белово организира 
среща за партньор-
ство и подписване 
на рамково спора-
зумение с предста-
вители на Сдруже-
ние за подпомагане 

на малкия и среден 
бизнес – Обединени 
бизнес клубове.

Тя се проведе на 
07.02.2018 г., в за-
седателната зала на 
ОбС - гр. Белово. 
Г-н Веселин Хала-
чев, председател на 
Сдружението, за-
позна присъства-
щите с интересна 
информация за въз-
можностите, кои-
то дава споразуме-
нието за съвместно 
участие в проекти, с 
предложения за екс-

пертна подкрепа и 
нови възможности. 

На срещата при-
състваха, както кме-
тът на общината 
инж. Костадин Ва-
рев, Общинска ад-
министрация, кме-
тове на кметства, 
служители и вто-
ростепенни разпо-
редители, предста-
вители на местния 
бизнес, така и граж-
дани, които имат 
интерес към разиск-
ваните въпроси.

На редовна се-
сия на Общински 
съвет-Белово беше 
представен Проект 
за Бюджет 2018. 

Проектобюдже-
тът беше изготвен 
на основата на про-
гнози, съгласно об-
щинския план за 
развитие, както и 
на предложения на 
местната общност. 

Макрорамката за 
приходите и разхо-
дите в Бюджет 2018 
възлиза на 6 421 567 
лв. Постъпленията 

от републиканския 
бюджет са в размер 
на 3 923 399 лв., а ос-
таналите 

3 281 000 лв. са от 
местни приходи. 

С пълно мнозин-
ство общинските 
съветници приеха 
новия бюджет на 
общината. 

Основният ак-
цент при разглеж-
дането на Бюджет 
2018 беше Оздрави-
телният план за раз-
витие на общината, 
чиято цел е финан-

сова устойчивост и 
стабилност. 

Планът обхваща 
период от 3 годи-
ни и е одобрен от 
Министерството на 
финансите. В него се 
предвижда стрикт-
на финансова дис-
циплина и отчет-
ност по отношение 
на намаляване на 
разходите, разпла-
щане и просроче-
ните задължения и 
по-голяма събира-
емост на местните 
приходи.

Приоритети в 
управлението на 
общината през 2018 
година:

• Мерки са из-
граждане на ин-
фр ас т ру к т у ри те , 
увеличаване на ин-
вестициите, бла-
гоустрояване на 
населените места, 
опазване на околна-
та среда и истори-
ческото наследство 
и подобряване ка-
чеството на живот 
на хората;

• По-голяма про-

зрачност, публич-
ност и последова-
телност в дейността 
на Общинска адми-
нистрация;

• Увеличаване на 
събираемостта на 
данъчните приходи;

• Развитие на 
междуобщинските 
партньорства и по-
вишаване на капа-
цитета за подготов-
ка и управление на 
проекти;

• Подобряване ус-
ловията за живот на 
младите хора;

• Усвояване на 
финансови средства 
за развитие на ико-
номиката от нацио-
нални и европейски 
фондове;

• Насочване на 
инвестиции за мо-
дернизация и разви-
тие на техническата 
инфраструктура и 
градската среда-бла-
гоустрояване на 
уличната мрежа, зе-
лени площи, детски 
площадки и други в 
града и населените 
места на общината.

ОБС - БЕЛОВО ГЛАСУВА БЮДЖЕТ 2018 

Приключи кампанията 
„Да помогнем на Георги 

Загорски“

На снимките:
малкият Георги

и новите слухови апаратчета

Среща със Сдружение „ОБК“

Община Белово обявява :  



Любопитно стр.3

І. А. Пътна система от предантичността до
Трето Българско царство

1.  Предантичните и  ранноантични тракийски пътища 
от  региона

Комуникационната значимост на територията между Средна гора и Пирин и Родо-
пите я превръща още в дълбока древност в средоточие на пътни връзки между Тракия и 
останалите балкански територии на запад и на юг от нея. Още тогава от тук географски 
съвсем естествено се е осъществявала главната връзка между Мала Азия с централна 
и западна Европа. Отначало това са несъмнено някакви утъпкани пътеки, но с укреп-
ването на тракийската държавност и може би най-вече с появата на мощното Одриско 
царство, започва създаването и на по-широки и на места настлани с каменни цепени 
плочи, или с чакъл участъци. Установени са и места, където през срещнати по трасето 
заскалявания, са създадени преминавания чрез изсичането в тях на пътно платно. Тези 
пътища са обикновено с широчина около 80 – 100 см, т.е. предназначени за преминава-
не на пешеходци и конници. Само военните пътища на траките са с широчина, позво-
ляваща придвижването на колесници и транспортни коли, но те изглежда са черни, без 
настилки. Тукидит описвайки похода на одриския цар Ситалк срещу македоните (429 г. 
пр. Хр.), посочва, че войските му преминали „по един път, който той сам бил проправил 
преди това, чрез просека по  време на  своите  военни действия срещу пеоните...”[Туки-
дит, 1979, ІV,103, 4 – 5].

Траките са имали своя доста обширна пътна система из всичките си територии, чи-
ито трасета са маркирани днес от руините на техните замъци (тюрсиси), градове и све-
тилища. Но най-важното свидетелство, доказващо наличието на държавна политика 
в изграждането, поддържането и администрирането на пътната система, е открития в 
трако-гръцкия и по-късно римски емпорион Пистирос (при село Ветрен, Пазарджиш-
ко), тракийски каменен надпис от времето на наследника на Котис І (383 – 359 г. пр. 
Хр.), цар Амадок І, потвърждаващ привилегии на гръцки търговци, в който отчетливо 
се чете откъслека: „…да не  се събират мита по  пътищата…“[Домарадски, 1995].

Емпорионът Пистирос (основан през вт. пол. на V век), е датиран археологически към 
ІV век пр. Хр [Домарадски, 1995]. В съседната му римска пътна станция Бона Мансио е 
открита каменната колона с многословен надпис, удостоверяващ дадени от тракийския 
цар Котис І (383 – 359 г. пр. Хр.) и потвърдени от приемника му Амадок І облекчения 
за гръцките търговци от Пистирос, Маронея, Аполония и градовете на остров Тасос. 
Домарадски с основание счита, че този артефакт е пренесен от руините на унищожения 
още от келтите Пистирос, в Бона мансио. Съществуват спорове върху разчитането на 
надписа и върху тълкуванията на резултатите от археологическото проучване [Делий-
ски, 2014], но в крайна сметка налице е значима тракийска крепост с няколко порти, зи-

дове от дялан камък, дебели два метра и кули, всички  градени с големи дялани квадри. 
Счита се, въз основа на гръцката художествена керамика и графити върху строител-

на, че ползватели са били гърци и траки, но липсата на характерния за гърците акропол, 
опровергават тезата за смесено население. Най-вероятно, както счита и Делийски, в 
случая става въпрос за укрепен тракийски град. А местоположението му край древния 
диагонален път, го определя и като място на пътна станция.

Не е известно дали и по трасетата на преминаване през стръмните, скалистите и 
трудно достъпни възвишения между днешната Ихтиманска котловина и Горнотракий-
ската равнина е имало настлани пътища, но пък още през първото хилядолетие пр. Хр. 
те са използвани като място за защита при инвазии. 

ОБЩИНА  БЕЛОВО
НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

 
 

 

 
 

 

Поклонение  пред 
бюста на Васил Лев-
ски по повод 145 
години от гибелта 
му, организирано от 
Община Белово, се 
състоя днес от 12.00 
часа в двора на МС 
„Атанас Хрисчев“.

Венци и цветя, в 
памет на годишни-
ната от гибелта на 
Левски, поднесоха: 
инж. Костадин Ва-
рев, кмет на Общи-
на Белово, г-н Васил 
Савов, председател 
на ОбС Белово, г-жа 
Цветозара Блажева, 
секретар на Общи-
ната, гости и граж-
дани.  

В памет на Апос-
тола рецитираха и 

пяха децата от ДГ 
„Щурче“, Ванеса 
Благоева, ученичка 
от VII клас изпълни 
свое авторско стихо-
творение, посвете-
но на годишнината 
и заедно с ученици 
от СУ „Ал.Иванов – 

Чапай“ представиха 
кратък рецитал.

Децата от вокал-
на група към ЦПЛР 
– Детски комплекс, 
гр. Белово, под ръ-
ководството на г-жа 
Ванчева и г-жа Пет-
рова, посетиха Му-

зейната сбирка, къ-
дето се запознаха с 
дейността на Апос-
тола в района на 
ЖП станция Белово, 
изнесоха програма и 
поднесоха цветя на 
бюста на Васил Лев-
ски.

Белово отдаде 
почит 

на Апостола



На 14 февруари 
в четири населени 
места на община Бе-
лово /с. Мененкьо-
во, с. Аканджиево, 
с. Дъбравите и с. 
Момина клисура/ с 
български народни 
песни и танци, чер-

вено вино и риту-
ал по зарязване на 
лозята традицион-
но беше отбелязан 
празникът Трифон 
Зарезан. 

Областният упра-
вител Стефан Ми-
рев и председателят 
на ОбС-Белово Ва-
сил Савов уважиха 
празника на лоза-
рите и винарите в 
Аканджиево. Здра-
ве, берекет, добра 
реколта и качест-
вени вина пожела 
областният управи-

тел на местните ви-
нопроизводители.

Във всички насе-
лени места по тради-
ция беше проведен 
конкурс за най-до-
бър винар през из-
теклата 2017 г.

В с. Дъбравите ос-

вен традиционния 
конкурс за най-до-
бро домашно бяло 
и червено вино-ре-
колта 2017 г., се про-
веде и кулинарен 
базар за набиране на 
средства за отбеляз-
ване 80 години от 
създаването на НЧ 
„Ал. Пипонков – Ча-
пай“.  

Заместник об-
ластният управител 
Петър Белчев при-
съства на тържест-
веното отбелязване 
на Трифон Зарезан 
в Мененкьово. Той 
пожела здрава и ус-
пешна година на ло-
зарите и винарите 
от региона.

Село Мененкьово 

е селото с най-ста-
рите традиции, пос-
ветени на лозарите 
и виното, които се 
предават от поколе-
ние на поколение. 
Празникът започна 
в центъра на селото 
с фолклорна про-
грама, след което 
шествието се отпра-
ви към местността 
„Дъбето“, където по 
традиция се прочете 
молитва за берекет 
от отец Николай и се 
извърши ритуал по 
зарязване на лозята. 
Гост на празника на 
селото беше и кме-
тът на община Бело-
во – инж. Костадин 
Варев. Заместник 
областният упра-

вител Петър Белчев 
връчи наградите на 
победителите в тра-
диционния конкурс 
за най-добро вино 
през изтеклата го-
дина. І-во място за 
„Най-добро черве-
но вино за 2017 г.“ 

журито присъди на 
Веселка Адамска, 
ІІ-то място беше за 
Мария Додова и на 
ІІІ-то място – Петър 
Михайлов. Всички 
те получиха грамота 
и парична награда. 
За доброто настро-

ение на всички през 
целия ден се погри-
жиха: Оркестър при 
сдружение „Средец“ 
гр. София, Музи-
кална формация 
„Родопски звън“ гр. 
Смолян, Фолклорен 
танцов ансамбъл 
„Беловче“, Женска 
певческа група при 
НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий-1910“ с. 
Мененкьово и Жен-
ска певческа група 
при НЧ „Просве-
та-1928“ с. Момина 
клисура.
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Четири села почетоха Трифон Зарезан

Община Белово 
е обявила публичен 
търг с ясно надда-
ване за продажбата 
на незастроени имо-
ти в курорт „Чаира“. 
Собствениците на 
законно построе-
ни сгради в курорт 
„Чаира“ могат да за-

купят земята на от-
редения им урегули-
ран поземлен имот 
след подаване на за-
явление до кмета на 
общината.

За повече инфор-
мация: 

тел. 035812773-/
вътр.116/

Продължава про-
дажбата на имоти 
в курорт „Чаира“

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ Белово
1 март:
- Украса на града –  до 01.03.2018 г.
- Баба Марта на площада в Белово
- Поздрав с мартенички от колектива на Читали-
щето към майките, ползващи услугите на детска 
кухня и към социален патронаж –Белово
3 март: - Честване на 140 години от Освобожде-
нието на България – 3 март, пл. „Освобождение“

НЧ „Благой Захариев-1932“ - Белово
1 март – Ден на самодееца – концерт на съста-
вите при читалището
8 март – Ден на жената – кулинарен конкурс 
между ЖК „Ахинора“ и ПК „Малко Белово“

НЧ „Тодор Каблешков-1874“ 
с. Голямо Белово

1 март – посрещане на баба Марта и отбелязва-
не на Деня на самодееца
3 март – отбелязване на Националния празник 
– 3 март

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1910“ с. 
Мененкьово

1 март – детско тържество за баба Марта
3 март – отбелязване на Националния празник 
8 март – отбелязване на Деня на жената

НЧ „Просвета-1958“ с. Аканджиево
1 март – отбелязване на Деня на самодееца и 
баба Марта
8 март – отбелязване на Деня на жената

22 март – отбелязване на Първа пролет
НЧ „Ал. Пипонков – Чапай“ с. Дъбравите

1 март – Посрещане на баба Марта и отбелязва-
не на Деня на самодееца
3 март – Беседа, посветена на Освобождението 
на България
8 март – тържество по случай Деня на жената

НЧ „Просвета-1928“ с. Момина Клисура
1 март – отбелязване на Деня на самодееца
3 март – отбелязване на Националния празник 
на България
8 март – отбелязване на Международния ден на 
жената

НЧ „Искра-1881“ с. Сестримо
1 март – отбелязване на Деня на самодееца
3 март – тържество по случай Националния 
празник на България
8 март – отбелязване на Международния ден на 
жената с Осмомартенски концерт
22 март – мероприятия по случай Деня на про-
летта; спортни игри.

НЧ „Христо Ботев - 1931“ с. Габровица
1 март – изработване на мартеници и посреща-
не на Баба Марта
3 март – тържество по случай Националния 
празник на България
8 март – тържество по случай Международния 
ден на жената 
22 март – отбелязване на Първа пролет

Културен календар на община Белово за месец март 2018 г.


