
На 23 май радостно събитие събра жи-
телите на село Момина клисура – открива-
нето на реновирания пенсионерски клуб 
„Бодрост“. 

Всички гости бяха посрещнати по стар 
български обичай с питка с пожелания за 
здраве, дълголетие и живот, изпълнен с 
повече радостни емоции. 

На празничното събитие присъстваха 
кметът на селото – Георги Котев, кметът 
на Община Белово – инж. Костадин Варев, 
чиято е и основната заслуга за реновира-
нето на клуба, г-жа Даниела Малешко-
ва – депутат в 44-тото Народно събрание 

на Република България, председателят на 
Общински съвет-Белово – Васил Савов, 
общинският съветник – Иван Магаранов, 

жители и гости на селото. 
Отец Димитър отслужи празничен во-

досвет за здраве и благоденствие, а кметът 
на общината официално преряза лентата. 
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На най-светлия 
български празник 
– Денят на българ-
ската просвета и 
култура и на сла-
вянската писменост 
кметът на община 
Белово инж. Коста-
дин Варев посрещна 
абитуриентите от 
Випуск 2019 на из-
искан прием. 

Π p e в ъ p н a л a т a 
ce вeчe в тpaди-
ция cpeщa нa 
aбитypиeнтитe c 
pъĸoвoдcтвoтo нa 
Oбщинaтa ce cъcтoя 
в Ритуалната зaлa нa 
НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий-1927“ 

гр. Белово. Oбщo 
45 ca зpeлocтници-
тe oт Bипycĸ 2019, 
ĸoитo тaзи гoдинa 
зaвъpшвaт в средно-
то училище в Бело-
во.

Ha срещата 
пpиcъcтвaxa кметът 
на община Белово – 
инж. Костадин Ва-
рев, председателят 
на Общински съвет 
Белово – г-н Васил 
Савов, диpeĸтopка-
та нa СУ „Ал. Ива-
нов-Чапай“ гр. Бе-
лово – г-жа Спаска 
Кузманова, клас-
ните ръководители 
на зрелостниците – 

г-жа Соня Панича-
рова  и г-жа Мария 
Хаджийска, cлyжи-
тeли oт Oбщинcĸa 
aдминиcтpaция.

Кметът на об-

щината и предсе-
дателят на ОбС Бе-
лово поздравиха 
двaнaдeceтoĸлacни-
цитe c успешното 
завършване на сред-

ното образование и 
им пожелаха успеш-
на реализация в жи-
вота.

Всички випуск-
ници получиха по 

традиция поздрави-
телни адреси и по-
дарък от кмета на 
общината. 

НА ДОБЪР ЧАС, 
ВИПУСК 2019!

Започва ремонт 
на няколко чита-
лищни сгради на 
територията на об-
щина Белово, каза 
за Радио „Фокус“ 
– Пазарджик кме-
тът на община Бе-
лово инж. Костадин 
Варев. Той обясни, 
че е приключила 
процедурата по об-
жалване на общест-
вените поръчки и 
вече договорът за 
тяхното изпълнение 
е подписан. „Става 
дума за читалищата 
в селата Аканджи-
ево, Момина Клису-

ра и квартал Малко 
Белово. След това 
предстои ремонт и 
на сградите в села-
та Дъбравите и Га-
бровица“, уточни 
Варев. Той допъл-
ни, че продължават 
дейностите и по об-
новяване на детска 
градина „Щурче“ в 
Белово. „Там оста-
ва да се достави но-
вото оборудване за 
кухнята. Надявам 
се през този месец 
да приключим. Не 
планираме офици-
ално откриване, но 
най-вероятно вед-
нага след започване 
на занятията в дет-
ската градина ще на-
правим и ритуал по 
приемането“, комен-
тира Варев.

Ваня Николова

Откриване на реновирания пенсионерски 
клуб в село Момина клисура

/Из интервю на кмета на Община 
Белово - инж. Костадин Варев, 

пред радио „Фокус“/

Започва ремонт 
на няколко 

читалищни сгради 
на територията 

на община Белово

Кметът на община Белово се срещна 
с абитуриентите от Випуск 2019



Актуално стр.2

Срок на изпълнение – 14 месеца

Кратко описание на проектното пред-
ложение: 

За целите на този проект ще се предос-
тавят интегрирани почасови социални 
услуги за хора/деца с увреждания, с цел 
осигуряване на дългосрочни социални, 
психологически и други грижи в домашна 
среда. 

С реализацията на проекта ще се подо-
бри качеството на живот на хората от целе-
вите групи и техните семейства, ще се по-
виши качеството на предлаганите услуги 
по предходни проекти, ще се разшири обе-
мът и многообразието им и ще се постигне 
пълен териториален обхват. В резултат на 
изпълнението на дейностите по проекта, 
целевите групи ще имат възможност да 
упражнят правото си на независим живот 
и социално включване чрез зачитане на 
правата им, съобразяване с техните специ-
фични потребности и лични желания. Ще 
се зачита правото им на избор при подбор 
на необходимите услуги, които максимал-
но ще гарантират удовлетворяване на по-
требностите им. Чрез реализирането на 
проектните дейности, от една страна, ще се 
осигури заетост на безработни лица в тру-
доспособна възраст и лица, които полагат 
грижи за близките си и ще им се даде въз-
можност да се върнат на реалния пазар на 
труда, а от друга, ще се даде възможност на 
хората с увреждания да изберат желания и 
необходим асистент.

 С изпълнението на проекта се над-
граждат дейностите и успешните резулта-
ти от предишни процедури, реализирани 
на територията на община Белово и ще 
осигурят продължаващи грижи на целева-
та група. Ще се приложи нов метод на де-
централизирано предоставяне на общин-
ско ниво на почасови услуги, което прави 
проекта иновативен по своята същност и 
ще даде възможност на Общината да уп-
равлява и координира самостоятелно този 
вид услуги, подготвяйки я за момента, в 
който тези дейности ще станат делегирани.

Цел/и на проектното предложение:
Обща цел: Предоставяне на почасо-

ви услуги в домашна среда на хора/деца с 

трайни увреждания чрез осигуряване на 
трудова заетост на безработни лица като 
лични асистенти.

Специфични цели: 
- Подобряване качеството на живот на 

хора/деца с увреждания и самотно живе-
ещи хора чрез осигуряване на почасови 
грижи;

- Разширяване и усъвършенстване на 
кръга от социални услуги, специално на-
сочена към тази категория хора, предоста-
вяни в домашна среда;

- Осигуряване на непрекъснатост на 
предоставяните услуги, най-вече на деца-
та с увреждания, след приключване на фи-
нансирането;

- Постигане промяна в разбирането за 
дейността на грижите в семейна среда – 
потребителите и техните семейства да я 
възприемат като социална услуга, а не като 
дейност, извършвана от членове на семей-
ството;

- Надграждане и допълване на предход-
ни процедури и проекти;

- Разкриване на нови работни места в 
този сектор и предоставяне на възможност 
за връщане на пазара на труда на лицата, 
които полагат грижи за близките си, чрез 
осигуряване на личен асистент на близки-
те им лица с увреждания;

- Достъп до психологически услуги, съ-
гласно потребностите на потребителите;

- Създаване на възможности лицата от 
целевите групи по проекта да участват ак-
тивно в планирането на услугата и опреде-
лянето й и избора на личен асистент;

- Подкрепа за социално включване на 
лица от целевата група.

Проектът се реализира в отговор на 
необходимостта от въвеждане и прилага-
не на продължаваща финансиране и нови 
форми и практики в сферата на социална-
та икономика в община Белово. 

Хората в неравностойно положение са 
изпаднали в социална изолация и се нуж-
даят от сериозна подкрепа за социално 
включване. Те имат нужда от помощ при 
оказване на подкрепа и съдействие за со-
циалното им включване, помощ при из-
вършване на комунално-битови дейности.

Общ бюджет: 100 000 лв.

ПРОЕКТ 
„Подобряване качеството 

на живот на лица с увреждания или  
невъзможност в самообслужването 

и членовете на техните семейства  
община Белово

„Процедура BG05M9OP001- 2.017 „МИГ Белово, 
Септември, Велинград – активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности 
и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”, 

Приоритетна ос: Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване; ОП „РЧР”

На 8 и 9 юни 35 души се включиха в ор-
ганизирания поход от община Белово, ТД 
„Алабак“ и МКБППМН-Белово до турис-
тическата атракция „Орлово око“ в За-
падните Родопи. Панорамната площадка 
„Орлово око“ е изградена на връх Свети 
Илия, на височина 1 563 м и е единствена-
та по рода си в България. Конструкцията е 
здрава, проектирана да издържа до 3 тона 
товар. Тя дава възможност да погледнете 
планината отвисоко. 

Беловските планинари посетиха и пе-
щерите Дяволското гърло и Ягодинската 
пещера. 

През месец МАЙ 2019 г. Общински съ-
вет - Белово проведе едно редовно засе-
дание на 31.05.2019 г., на което бяха взети 
следните по-важни решения: 

1. Прие Отчет за 2018 г. по изпълнение 
на Програма за овладяване популацията 
на безстопанствените кучета на терито-
рията на община Белово 2017- 2021 г.;

2. Прие Информация за състоянието и 
тенденциите в образователната система;

3. Дава съгласие за участие на община 
Белово в Сдружение „Национална асоци-
ация на доброволците в Република Бълга-
рия“;

4. Обявява Исторически музей – гр. Бе-
лово за второстепенен разпоредител с бю-
джет;

5. Допълва Решение № 655/ 30.04.2019 г. 
във връзка с Проект „Подобряване качест-
вото на живот на лица с увреждания или 
с невъзможност в самообслужването и 
членовете на техните семейства в община 
Белово“; Процедура BG05M9OP001- 2.017 
„МИГ Белово, Септември, Велинград – ак-
тивно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и ак-
тивното участие и по- добрата пригодност 
за заетост“, Приоритетна ос: Намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното 
включване ; ОП „РЧР“, като се допълва те-
кста: с размер на БФП 100 000 лв. за период 
от 14 месеца;

6. Прие правила за дейността и годишен 
план на постоянната комисия по следпри-
ватизационен контрол; 

7. Дава съгласие на „Белово 2014“ ЕАД 
за изграждане, поддържане и стопанисва-
не на подземно съоръжение за напояване 
на земеделски земи в землището на с. Ме-
ненкьово за този поливен сезон.

Акценти от работата 
на Общински съвет - 

Белово 
за месец МАЙ 2019 г.

Издава Община Белово, гр. 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 



Отглас от съ-
ществуването на 
този храм е може би 
рядкото собствено 
име Варнавка, носе-
но днес от жителка 
на град Белово, като 
самото име е пред-
ложено и дадено от 
местен свещеник. 

Сведения за от-
минали и забравени 
вече местни събития 
намираме например 
на страниците на 
Жития на светиите 
от 1764 г., където се 
съобщава за голям 
мор в с. Голямо Бе-
лово през 1812 г., за 
голямо наводнение 
през 1858 г. , отнесло 

мост в Татар Пазар-
джик и къщи и хора 
във Филибе, кое-
то ни е съобщено в 
приписка от споме-
натия Служебник от 
1838 г.

Интересно сви-
детелство за духа 
на местното духо-
венство от епохата 
на Възраждането са 
приписките, в кои-
то свещениците в 
определени бого-
служебни книги – 
Псалтири, Минеи, 
Часослови, Требни-
ци, към датата 11 
май често са приба-
вяли и паметта на 
светите братя Кирил 
и Методи, специал-
но акцентирайки, че 
те са български или 
славянобългарски 
просветители. 

Приписките от 
с т а р о п е ч а т н и т е 
книги в с. Голямо 
Белово пък ни раз-
криват интересния 
образ на свещеник 
Димитър Георгиев 
Костадинов, служил 
през 60-те – 90-те 
години на миналия 
век. 

В различни бе-
лежки, в различни 
книги, той разказва 
в стила на старите 
приписки, кой е и 
откъде е родом, из-
казва възмущението 
си от тогавашната 
власт, която е пре-
чила на служение-
то му, от образова-
нието, което според 
него не е възпитава-
ло в достатъчно ро-
долюбие младежи-
те. Вписва имената 

на много български 
светци в старите бо-
гослужебни книги 
при датите на тях-
ното честване – св. 
Климент Охридски, 
св. Владимир княз 
Български, преп. 
Пимен Зографски, 

св. Наум Охридски, 
св. патриарх Евти-
мий, св. Злата Мъг-
ленска, преп. Некта-
рий Битолски и още 
много други.

Изследването и 
описването на ста-
ропечатните книги 

ще съхрани ценна 
част от книжовното 
наследство на Бе-
ловския край и ще 
даде нови сведения 
за неговото култур-
но и историческо 
развитие.

Наука, Култура, Спорт стр.3

ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА 
ДАНОВА

e главен асистент в Кирило-Методи-
евски научен център при БАН, тя е фи-
лолог – проучвател. 

Занимава се с литературни и тексто-
логически изследвания в областта на 
старобългаристиката и византинистика-
та. 

Цветомира Данова е  Доктор по Бъл-
гарска литература. Тя е от гр. Белово, 
където завършва основното си образо-

вание, след което продължава в Националната Априловска 
гимназия в Габрово и  СУ „Св. Климент Охридски“, където 
придобива  квалификация Магистър по Българска филология 
– старобългаристиката в контекста на византийската книжов-
ност и Магистър по Теология с втора специалност Български 

език и литература.

Старопечатните книги от  Беловско 
(Из интервю на д-р Цветомира Данова, пред радио „Фокус“)

Продължение 
от брой 4 

на общински 
вестник
„Белово“

Регионално пър-
венство (детски 
волейбол): Много 
добро представяне 
на децата – момче-
тата завършиха на 
ТРЕТО място /от 6 
отбора/, след като 
победиха домаки-
ните от Панагюри-
ще (2:0) и загубиха 
много оспорвано от 

Смолян със (1:2). За 
бронзовите медали 
победихме отбора 
на Хебър (Пз) с (2:1). 
Момичетата загуби-
ха от двата отбора на 
Марица (Пловдив), 
които са с класа над 
останалите отбори. 
 Източник: https://
www.facebook.com/
maricabelovovolley/

На 31 май бе про-
ведено тържествено 
награждаване на най 
– добрите ученици 
във военизираните 
игри, които се про-
веждат за осма по-
редна година. 

Областното със-
тезание по военно 
-приложни дисци-
плини е органи-
зирано от Военно 
окръжие II степен 
съвместно с Област-
ната организация на 
Съюза на офицерите 
и сержантите от за-
паса и резерва „Ген. 
полк. Кимон Георги-
ев – Пазарджик. 

Състезанието е 
под патронажа на 
областния управи-

тел Стефан Мирев . 
Учениците от СУ 

„Александър Ива-
нов – Чапай” гр. Бе-
лово се представиха 
блестящо и са побе-
дители във всички 
дисциплини. 

Отборен победи-
тел е СУ „Алексан-

дър Иванов –Чапай” 
гр. Белово. 

И н д и в и д у а л н о 

първо място - Ми-
рослав Савов СУ 
„Александър Ива-
нов – Чапай” гр. Бе-
лово.

Източник: 
Средно училище 

Чапай - https://www.
facebook.com/

Отборът на Марица Белово завърши на 9-то място 
в крайното класиране на А-ОФГ Пазарджик.

Успех на отбора през следващия сезон!

Първо място 
за СУ „Ал. Иванов – Чапай” гр. Белово

VI-то място на републиканско първен-
ство мини волейбол, момчета

Волейболен клуб 
„Марица Белово“
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По традиция и тази година централни-
ят площад „Освобождение“ в град Белово 
се превърна в мечтан детски кът за игри и 
забавления на всички малчугани от общи-
ната.

Слънчевият ден и детските усмивки на-
правиха празника на детето незабравим за 
децата. 

Празничната програма стартира още от 

сутринта с ателиета за рисуване. 
Изненадите продължиха на сцената 

пред Читалището със забавното шоу на 
обичаната от малки и големи кака Лара. 

Децата участваха в редица интересни 
игри, подготвени специално за тях.

Най-голямото забавление бяха безплат-
ните  надуваеми батути, осигурени със съ-
действието на кмета на общината – инж. 
Костадин Варев. 

На 2-ри юни пред 
паметника на Хрис-
то Ботев учениците 
от СУ „Ал. Иванов 
– Чапай“ гр. Белово 
изпълниха кратък 
рецитал по стихове 
на поета. На този 
ден всеки българин 
си спомня за подви-
га на героите, отда-
ли живота си за сво-
бодата. 

Всички присъст-

ващи почетоха с на-
ведени глави в знак 
на уважение делото 
на революционера. 
Венци и цветя по-
днесоха кметът на 
община Белово – 
инж. Костадин Ва-
рев, председателят 
на ОбС-Белово – г-н 
Васил Савов, Об-
щинска структура 
на ПП „Герб“, много 
жители и гости. Нощта на му-

зеите е културна 
инициатива, която 
е започната от кме-
та на Берлин Клаус 
Воверайт през 1997 
г. Тя се оказва тол-
кова успешна, че се 
разпространява в 
повечето европей-
ски страни. Събити-
ето се организира от 
множество музеи, 
галерии и други кул-
турни институции, 
които едновремен-

но отварят врати за 
нощни посещения 
с цел да привле-
кат повече, както и 
по-млада аудитория. 

В България тако-
ва събитие се про-
вежда за първи път 
в Пловдив под име-
то „Нощ на музеите 
и галериите“, като 
началото е поставе-
но на 30 септември 
2005 г. 

През тази година, 
на 18 май, за пръв 

път към инициати-
вата се присъеди-
нява и Исторически 
музей, гр. Белово.

Изявите започна-
ха в 10 часа с пред-
ставяне на книгата 
„Проф. Йордан Ва-
карелски /Хроника 
на рода Вакарел-
ски/“ от Екатерина 
Петкова и Красими-
ра Лангхайнрих. Съ-
битието бе открито 
от Севдалина Попо-
ва, която подчерта, 

че е знаков фактът, 
че първата нощ на 
музея се открива 
именно с книга, пос-
ветена на живота на 
професор и хрони-
ка за един известен 
местен род. Гостите 
бяха поздравени с 
изпълнение на мал-
кия цигулар Георги 
Петков. 

На присъстващи-
те бе предложена 
рецензия на книга-
та, а съдържанието 

й бе представено в 
мултимедийна пре-
зентация. За да се 
усети семейният 
дух у Вакарелски бе 
прочетен и пасаж от 
книгата. 

Пр едс т авяне то 
завърши с изказ-
ване на една от ав-
торките, Красимира 
Лангхайнрих, която 
запозна гостите с 
приноса в развитие-
то на страната ни на 
най-младото поко-

ление в семейството 
и благодари на об-
щинското ръковод-
ство и на екипа на 
музея за подкрепата. 

През целия деня 
на беловската пуб-
лика бяха предста-
вяни моменти от ис-
торията на града. 

В 18 часа бе от-
крита етнографска-
та изложба „Цветен 
щрих от миналото“, 
в която са показани 
празнични тради-

ционни костюми от 
различни региони 
в страната ни, част 
от колекция „Стоян 
Георгиев“. В излож-
бата са включени и 
накити от Възраж-
дането и момински 
празничен костюм 
от с. Голямо Белово, 
предоставен ни от 
ръководството на 
НЧ „Тодор Каблеш-
ков – 1874“.

Програмата за-
върши с концерт на 

Фолклорен танцов 
ансамбъл „Беловче“ 
с ръководител Роси-
ца Данкова.

Екипът на ИМ гр. 
Белово благодари за 
безценната помощ и 
подкрепа на 

г-н Николай Ти-
теряков, на г-жа 
Ваня Ценова, на 
г-жа Любомира Та-
нева, на г-жа Роси-
ца Данкова и целия 
танцов ансамбъл!

Севдалина Попова

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЕЛОВО Беловци почетоха 
Ботев и загиналите 

за свободата

За първи път - Нощ в Исторически 
музей, гр. Белово

Тра диционният 
празник на Малко Бе-
лово започна в ран-
ните часове на деня с 
празнична литургия, 
отслужена от отец 
Стоян в местната 
църква „Възнесение 
Господне“, последва-
на от освещаване на 
курбан за здраве за 
всички жители и гос-
ти на квартала. 

Бяха отличени 

и победителите в 
изложбата на Спа-
совден – „Поклон 
пред хляба“. Про-
грамата продължи 
с тържествен кон-
церт, в който взеха 
участие самодейни 
състави от община 
Белово: Танцова гру-
па „Криво лево“ при 
НЧ „Просвета-1928“ 
с. Момина клису-
ра, Хор за народни 
песни при НЧ „Ис-
кра-1881“ с. Сестри-
мо, Танцова форма-

ция „Белмекен“ при 
НЧ „Искра-1881“ с. 
Сестримо, малчуга-
ните от Детска му-
зикална формация 
„Дъга“ при Детски 
комплекс – Белово с 
ръководител Галина 
Петрова, ФТА „Бе-
ловче“ с ръководи-
тел Росица Данкова 
и най-малката уча-
стничка – Стефани 
Канонова. 

Поздрав към всич-
ки присъстващи на 
празника бяха изпъл-
ненията на народ-
ните певици сестри 
Мария и Магдалена 
Филатови.

Благодарение на 
безкористните уси-
лия на читалищни-
те дейци, Народно 
читалище „Благой 
Захариев-1932“ - гр. 
Белово продължава 
да съхранява и обо-
гатява местните тра-
диции и обичаи. 

Спасовден 
в Малко Белово


