общински вестник, юли 2019, брой 6 (27), година IV, Белово, разпространява се безплатно

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

Продължава успешната работа
по проекти в община Белово

1. Входирани са проекти за подмяна на
6. Започва ремонтът на левия устой
водопроводната мрежа в Белово и селата на моста над река Марица за Дуневата
Дъбравите и Мененкьово.
махала в село Момина клисура.
2. Приключва основният ремонт в
7. Започва изграждането на подпорна
Детска градина „Щурче“ в град Белово.
стена по бреговете на река Яденица – от
административната сграда на „В и К“ Белово в посока село Голямо Белово.
8. Продължава ремонтът на улици в
кв. Малко Белово, село Момина клисура,
град Белово – кв. „Лъките“ и кв. „Разсадника“.

Очаква се доставянето на новото оборудване: за кухнята и пералнята на детското заведение, детски легла и шкафчета,
нови детски съоръжения.
3. Продължава изграждането на нови
спортни площадки в кв. „Лъките“ и в село
Дъбравите.
4. Започва санирането на сградите на:
• НЧ „Просвета-1958“ с. Аканджиево;
• НЧ „Просвета-1928“ с. Момина клисура;
• НЧ „Ал. Иванов Пипонков-Чапай-1938“ с. Дъбравите;
• НЧ „Христо Ботев-1931“ с. Габровица;
• НЧ “Благой Захариев -1932“ кв. Малко
Белово.
5. Започва санирането на ОУ „Отец
Паисий“ с. Мененкьово, което трябва да
приключи до 15 септември, за да може децата да влязат в обновеното училище на
първия учебен ден.

Акценти от работата на
Общински съвет - Белово
за месец ЮНИ 2019 г.

9. Започна ремонтът на централния
площад в село Сестримо.
10. Стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта за ремонт
на улици и тротоари в град Белово с осигурено финансиране от ДФ „Земеделие“:
• ул. „Христо Ботев“;
• ул. „Иван Вазов“ /от ул. „Априлско
въстание“ до ул. „Чавдар войвода“/;
• ул. „Иван Вазов“ /от бул. „Юндола“
до ул. „Априлско въстание“/;
• ул. „Георги Бенковски“;
• ул. „Тодор Каблешков“;
• ул. „Поп Михаил Радулов“.

През месец ЮНИ 2019 г. Общински съвет - Белово проведе едно редовно заседание на 27.06.2019 г., на което бяха взети
следните по-важни решения:
1. Прие Отчет – анализ с вх. № ОбС - 82/
18.06.2019 г. за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно
управление – гр. Септември с Общинска
администрация – гр. Белово за 2018 г.
2. Прие Информация от Директора на
ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва
за огрев на местното население.
(продължава на стр. 2)

182 години от рождението на Апостола на свободата

На 18 юли 2019 г.,
с поклонение пред
барелефа на Левски,
в двора на Исторически музей гр. Белово и полагане на
венци и цветя, кметът на община Белово инж. Костадин
Варев и Общинска
администрация-Белово почетоха паметта на Апостола
по повод 182 години
от рождението му.
Васил
Иванов
Кунчев оставя светла диря в народната
памет.
Животът и делото си посвещава на

програмата в родния му град Карлово.
Нека
помним
идеалите на този велик българин и да ги
предаваме на идните поколения.

България и нейното
освобождение.
Го д и ш н и н а та от рождението
му по традиция се
отбелязва в цялата страна, като
най-тържествена е

ФК
„Марица“
Белово
започва набирането на деца
за попълване на детско
-юношеската школа!
Желаещите да се запишат,
могат да заповядат на среща,
която ще се състои на 3 август
2019 г. /събота/ от 09:30 ч.
на стадиона в Белово,
с представители на Клуба
и Общината.
Тел. за контакти:
0888450367 - А. Дамянов
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за месец ЮНИ 2019 г.

Актуално

Историческият музей
в Белово получи ново
дарение
В музея в Белово
постъпи като дарение архивът на Живка Тасева, каза за
Радио „Фокус“ – Пазарджик Севдалина
Попова, старши експерт „Музейно дело“
в община Белово.
По думите й Живка Тасева е родена на
3 март 1923 г. в Белово, в семейството на
Иван Тасев – учител
и по-късно адвокат
и съпругата му Анастасия Димитрова –
учителка.
„Тя е израснала в
град Пловдив, баща
й – Димитър Бельовалията /Беловеца/ е
абаджия в града. Запазена е интересна
картичка до него от
1904 г., където е указан адресът – живее
до „синджирли бунар“.
Бащата Иван е
роден през 1888 г.
в Голямо Белово,
от него са запазени
интересни снимки
от Първата Световна война, като тази
на всички писари в
щаба на Първа бригада, 10-та пехотна битолска дивизия, направена в гр.
Ксанти на 25 юли
1916 г. и много дру-

ги интересни документи.
Освен това, синът им Венцислав
Йорданов дари и 22
стари издания, като
за нас, най-ценни са
„История на Бельовското въстание“ от

смутни времена.
Безценно свидетелство от епохата
е снимка след Освобождението
на
възрастния Мито
Петракиев – представител на Голямо
Белово на Обори-

Никола Йонков Вла- ще“, обясни Попова.
Музейният екип
дикин и „Дейност на
Големо Бельово във благодари за направъстанието от 1876 веното дарение.
г.“ от Никола СтаВаня Николова
нев.
/Радио „Фокус“
Това са два от ос– Пазарджик/
новните извора за
събитията от онези

Продават се имоти в курорт „Чаира“
и местността „Свети Георги“

Община Белово уведомява, че съгласно
одобрени ПУП се извършват продажби на
незастроени имоти в

курорт „Чаира“ и местността „Св. Георги” в
землището на с. Сестримо. Собствениците
на законно построени

сгради в курорт „Чаира“
и местността „Св. Георги” могат да закупят
земята на отредения им
урегулиран
поземлен
имот след подаване на
заявление до кмета на
общината. За повече информация: тел. 03581/
2773 /вътр.116/

(продължава от стр. 1)

3. Дава съгласие за ЧИ ПУП – ПР, като в източната част на УПИ
XIX – общ. кв. 39 и УПИ XIX – „озеленяване кв. 30 се отдели и обособи част за обслужваща улица с ширина съгласно чл. 80, ал. 2 от
ЗУТ от 6 м.
4. Прие Отчет за 2018 г. на Общинска стратегия за превенция
на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /
2014- 2020/.
5. Прие Отчет за дейността на Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“
- гр. Белово за 2018 г.
6. Прие План за заседанията на Общински съвет - Белово за
2-рото полугодие на 2019 г.
7. Прие решение за учредяване на възмездно право на строеж за
10 години чрез публичен търг и определя начална тръжна цена от
320 лв. (триста и двадесет лв.) за имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II -93, кв. 2 по ПУП на ПИ 000093, с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрен с Решение № 355 от
31.03.2017 г. на Общински съвет – Белово.
8. Прие решение за учредяване на възмездно право на строеж
за 10 години чрез публичен търг и определя начална тръжна цена
от 720 лв. (седемстотин и двадесет лв.) за имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ XX -93, кв. 1 по ПУП на ПИ
000093, с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрен с Решение № 355 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Белово.
9. Прие решение за учредяване на възмездно право на строеж
за 10 години чрез публичен търг и определя начална тръжна цена
от 480 лв. (четиристотин и осемдесет лв.) за имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-93, кв. 1 по ПУП на ПИ
000093, с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрен с Решение № 355 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Белово.
10. Прие Проекта на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК – Белово” ООД като допълва в чл. 7, т. 15, а именно: След приемане на цените от Общински
съвет- Белово и допълнение на чл. 31 (1) а именно: след Решение на
Общински съвет- Белово.
11. Прие протокола на постоянната комисия за следприватизационен контрол към Общински съвет- Белово от 06.06.2019 г.
12. Променя Постоянната комисия по следприватизационен
контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г., като редуцира
броя на комисията от седем членна на пет членна; заличава двама и
дописва един член.
13. Прие Община Белово да кандидатства с Проект „Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община
Белово“, Процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември,
Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“; Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, ОП „РЧР“, Сума на БФП в
размер на 226 660,00 лева, период на проектните дейности: 26 месеца.
14. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от
публична общинска в частна такава за три самостоятелни обекта,
намиращи се в поземлен имот с идентификатор 15802.504.244 по
КККР на с. Голямо Белово, с административен адрес: с. Голямо Белово, п.к. 4473, ул. ЮНДОЛА № 87.
15. Прие решение за допълнение на Решение № 97 от 30.06.2016
г. и Решение № 371 от 07.04.2017 г., като дава съгласие и предлага
за учредяване по надлежния ред на ипотека пред ,,Търговска банка Д” АД, като се допълни приложението към Договор за кредит
2585.0716 от 04.08.2016 година върху недвижими имоти, частна общинска собственост: сгради и обекти на територията на бившия
Военен санаториум.

Лятна образователна програма за деца
„Музеят идва при децата“
Исторически музей, гр. Белово
График на занятията:

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

Читалище/ населено място
НЧ „Ал. Ив. Пипонков-Чапай-1938“
с. Дъбравите
НЧ „Искра-1881“ с. Сестримо

Дата
от 01 до 07 август 2019
г.
от 01 до 07 август 2019
г.

час
10:00 – 12:30
14:00 – 16:30
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Златните медалистки на Детски комплекс - Белово

Момичетата от Детски комплекс - БеСъс спечелване на първите места всичлово спечелиха всички първи места в две ки се класираха на Втори зонален етап на
от категориите на Областния етап на VІ-я националния фестивал в гр. Смолян, къдеНационален фестивал „Пусть всегда будет то отново заеха призови места:
солнце“ в ІІІ-та възрастова група.
І-во място - вокално трио „Феникс“ за
изпълнение на песен,
ІІ-ро място за Ивайла Маноилова - поезия,
ІІ-ро място за Амелия Хрисчева и
ІІ-ро място за Деси Еленкова за индивидуално изпълнение!
Вокално трио „Феникс“ продължава напред и се класира за Националния - финален етап на фестивала в гр. Казанлък, който се провежда от Национално движение
Русофили и със съдействието на МОН,
СБУ и Националния дворец на децата! Адмирации за тях и музикалния ръководител
Ивайла Маноилова - І-во място – пое- г-жа Галина Петрова!
Екипът на Детския комплекс сърдечно
зия, Амелия Хрисчева - първо място за песен, Деси Еленкова - І-во място за песен; благодари на инж. Костадин Варев - кмет
трио „Феникс“ - първо място за вокално на Община Белово за подкрепата и осигурения транспорт!
изпълнение на група.

Първо място в Националния конкурс
„Вазовата България“ за учениците
от Средното училище в град Белово

За пета поредна
година община Сопот и къща музей
„Иван Вазов“ проведоха Национален

ученически конкурс
„Вазовата
България“, посветен на
125 години от първото самостоятелно

издание на романа
„Под игото“.
Шестнадесет ученици на СУ „Ал.
Иванов – Чапай“

Благодаря
на Община Белово,

че предоставя отлични условия
за тренировки на децата от
Волейболен клуб „Марица
Белово“!

Волейболният клуб
НАБИРА деца

(момичета и момчета)
от 1-ви до 10-ти клас за
тренировки и участие в
Регионални и Републикански
първенства!!!
Тел. за връзка - 0892052578
Иван Цоклинов - треньор

https://www.facebook.com/maricabelovovolley/

град Белово участваха и доказаха своя
талант и творчески
умения, като се класираха на престижното първо място в
раздел „Драматизация“ с „Тлака в Алтъново“ по мотиви
на Иван Вазов.
Спектакълът бе
представен
пред
местна публика на
24 май по случай
75-годишнината от
създаването на училището.
Поздравления за
учениците и техните
ръководители!

Отвори врати
Лятната занималня
с читалня
в Читалището в село
Дъбравите

График на заниманията:
понеделник
от 14:00 до 16:00 ч.
сряда
от 14:00 до 16:00 ч.
петък
от 14:00 до 16:00 ч.
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95 деца от общината на Скаутски лагер в Пампорово

За втора поредна година СУ „Ал.
Иванов – Чапай“ гр.
Белово се включи
в организираното
Скаутско училище
за деца от 1-ви до
5-ти клас под ръководството на Скаутската организация –
клон Пазарджик.
В придобиването
на умения и знания
в Скаутски лагер

Пампорово 2019 се
включиха 95 деца и
6-ма техни ръководители от община
Белово. За сравнение през миналата
година са участвали
36 наши ученици.
В условията на
отлична материална
база и забележителна природа децата
се забавляваха и
играейки научиха

повече за света на
скаутите. Програмата на лагера, различните маршрути и д е й н о с т и
бяха
съо-

бразени както с природните
условия,
така и с възрастовите възможности на
децата.
Малките скаути
посетиха
Бачковския манастир,
кулата „Снежанка“
и

екопътеката
„ Н е в я с - т ат а“.
Научиха се сами да
си омесят, да запалят огън и да опекат
в природна среда
скаутска питка. Показаха
точността
си в стрелба с лък и
пушка. Преминаха
през много изпитания, изпълнени с
положителни емо- жен мост и въжен сене на съкровища“
ции – катерене по трамвай. Състезава- и „Карнавална веотвесна стена, въ- ха се в игрите „Тър- чер“.

Еньовден в Малко Белово

На Еньовден се счита, че е най-подхоВсички моми от селото се събират в
дящо през нощта да се берат и билки, тъй една къща, пременят като малка булка
като именно тогава те имат най-голяма ле- дете на 5-6 години. Забулват се с червено
чебна сила.
було, а главата окичват със сребърни пари
и венец от цветето еньовче. Момите пеят
еньовденски песни, обикаляйки нивите,
селото, чешмите и кладенците, а малката
булка носят на ръце.
Вярва се, че сутринта на празника
Еньовден, който види изгряващото слънце, ще бъде здрав през годината. Хората
вярват, че това е така, защото на сутринта
на Еньовден слънцето се сбогува с земята,
която ще види едва догодина.Точно на изгрев слънце всеки трябва да застане и да се
обърне с лице към слънцето, а през рамо
да наблюдава сянката си. Ако вижда цялото си отражение в земята, то той ще бъде
Рано сутринта всички жени отиват сами здрав през цялата година. Половината сянда берат билките си, които трябва да са „77 ка вещае болест или по-крехко здраве.
и половина“ – за всички болести и за “боВярва се, че преди да „тръгне към зима“
лестта без име“.
слънцето се окъпва във водоизточниците
и прави водата лековита. После се отърсва
и росата, която пада е с особена магическа
сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля
в росата за здраве.
Смята се, че срещу Еньовден различните
треви и билки придобиват по-силна лечебна сила, която с изгрева на слънцето изчезва. Затова било най-добре да се берат рано
сутринта преди изгрев слънце. От набраните на първо място е еньовчето, жените
правят еньовски китки и венци, вързани с
червен конец.

На Еньовден на залез слънце водата
придобива магически свойства. Традицията повелява при пълно мълчание (за да не
се отнеме от чудотворната й сила от шума

на човешки гласове) от сладки водни извори да се налее „мълчана, мълчалива вода“,
а след това да се пие за здраве и да окъпе в
нея малкото дете от семейството.

