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С три големи събития отбелязаха беловци
50 годишния юбилей на града си
Организатори на събитията са Община Белово и културните институции в града.
Официално годишнината бе отбелязана на 14 октомври 2019 г. на
градския площад.
Ученици от СУ
„Ал. Иванов – Чапай“, под ръководството на г-жа Ваня
Ценова /от местното
читалище/ и г-жа
Донка Стефанова/
от училището/, рецитираха стихове

от беловски поети.
За музикалната програма се погрижи
г-н Николай Титеряков, преподавател
по музика.
Приветствие към
присъстващите
граждани и гости
поднесе инж. Костадин Варев, кмет на
Община Белово.
В него той подчерта, че в този

празничен ден са
вплетени минало и
настояще, борческият дух, пословичното трудолюбие и
днешната предприемчивост на беловци, които са повод
за гордост и изрази
признателността и
уважението си към
хората, които с труда си утвърждават
Белово като красив

ОТКРИВАНЕ НА ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА
„БЕЛОВО – ИСТОРИЯ В ОБРАЗИ“

и съвременен български град.
Народният представител
Даниела
Малешкова поздрави беловци с юбилея
с кратко, емоционално слово, в което
подчерта перспективите, които има
градът ни и завърши
с пожелание за здраве и благополучие.

Конкурси за ученическа
рисунка, есе и стихотворение
на тема: „Белово
– моят любим роден град“
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Актуално

По случай 50 години от обявяването на Белово за град Община
Белово, съвместно с Исторически музей, гр. Белово и СУ „Ал. Иванов
– Чапай“, гр. Белово, обяви конкурси за ученическа рисунка, есе
и стихотворение на тема:

„Белово – моят любим роден град“

Тази инициатива бе насочена към това, наградени участниците в конкурсите.
В конкурса за стихотворение
да даде възможност на учащите се от обУчастваха 60 ученика и един възрастен .
се класираха:
щината да изявят възможностите си в обI място - Даниел Методиев, I I I „а” клас
ластта на изобразителното изкуство и лиНа призовите места в конкурса
II място - Ванеса Стоянова, VІ„а” клас
тературата, като бяха насърчени да мислят
за рисунка се класираха:
III място - Магдалена Арабаджиева,
за развитието и бъдещето на родният им
I място - Димитър Ценов, V„а” клас
V„а” клас
град, както и да споделят отношението си
II място - Александър Пипонков, III„а”
В конкурса за есе се класираха:
към родното място.
клас
I място - Георги Златанов, V„а” клас
На 18 октомври в ИМ, гр. Белово бе отIII място - Полина Ангелова, V„а” клас
II място - Йоана Табакова, V„а” клас
крита изложба от ученическите рисунки и
III място - Йоана Георгиева, V„а” клас

Най-силните моменти
от наградените есета
I място
Моят роден край

„… Баба обича да ми разкрива и духовните богатства на родното – историята. За
мен периоди и хронология са доста сложни понятия, но когато чувам за битките,
сраженията и смелостта на героите у мен
се заражда чувството на гордост …“
Георги Златанов, V„а” клас

II място
Белово - моят роден край

„… Намира се в Южна България и е административен център на Община Белово… Моето родно място е град Ветрен, в
непосредствена близост до Белово, само на
10 км. път. Чувствам го като родно, защото
уча в прекрасното училище „Ал. Иванов Чапай“. Бях посрещната от добри учители,
сприятелих се с прекрасни деца, които ме
накараха да заобичам това прекрасно място …“

Наградените стихотворения и рисунки
I място

Белово – моят любим роден град
Градче любимо, мъничко и китно,
градче с красиви улици и сгради,
градче, в което аз родих се,
Играя, уча, раста и се усмихвам.
Белово – любимо мое място,
Ти мой роден град си,
Ти моята опора си и сила,
Гордея се с това, че си ми родно,
Гордея се с това, че аз те имам!
Даниел Методиев, I I I „а” клас
СУ „Ал. Иванов - Чапай“, гр. Белово

III място
Белово

Йоана Табакова, V„а” клас

III място
Белово - моят любим роден град

„Моят град ли?! Едва ли мога да го опиша с няколко думи. Град като всички останали-улици, хора, коли, ежедневен хаос
и въпреки това е толкова различен… толкова малък град, все едно ще го събереш
в длан и същевременно толкова далечен,
сгушен като невинно дете в подножието на
Рила“.
Йоана Георгиева, V„а” клас

I I място

Белово, градче красиво,
Белово, градченце живо,
Белово, град зелен,
град със свеж, бял ден!
Белово силно грей,
гордо славно си живей!
Белово, голямо, чудно,
градче работно, ранобудно!
Белово – пълна прелест,
Белово - глътка свежест!
Белово - тъй приятен,
Белово - градът ни златен!
Белово - град гигант,
град - безценен диамант!
Ванеса Стоянова, VІ„а” клас
СУ „Ал. Иванов-Чапай“, гр. Белово

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

Белово градче е малко,
с хубостта си то краси света,
с хубост тъй омайна, родна сладка,
че попадам аз в загадка!
Обичам много моето градче,
то е мъничко и приветливо,
чудновато е и тъй красиво.
Сгушено е във горите, насред планините!
Ний сме беловци и горди сме с това,
Че родният ни край е то,
И обичаме го знай,
че нашта обич няма край!
Магдалена Арабаджиева, V„а” клас
СУ „Ал. Иванов -Чапай“, гр. Белово
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Изложбата е разположена по стълбите към квартал
„Разсадника“, чието
подпокривно пространство е проектирано като място за
експозиции и градски празници – една
изключителна идея
за оформяне на място за културни събития.
Изложбата е пос-

ветена на 50-годишнината от обявяването на Белово за
град. Дванайсетте
пана представят в
снимки и документи основните моменти от историята
на града, от неговото формиране като
населено място до
днешния ден и да се
покаже, че независимо от администра-

тивното си наименование, населеното
място, възникнало
около ЖП станция
Бельово, винаги е
имало градска култура, а хората - напредничаво мислене
и чувство на обич
и отговорност към
развитието на родното си място. За изложбата е издадена
и дипляна.

Част от химна на
града:
„… обичайте града си Белово!
Пазете го от зла
съдба!... “, по текст
на Ал. Паничаров,
слага
последния
щрих в експозицията.
Автор:
Севдалина Попова,
директор на ИМ,
гр. Белово

Историята на града
Историята
на
града ни е забулена
в романтиката на
миналото – от дълбините на историята, тук в красивата
долина между Рила,
Родопите и Средна гора, на входа на
Тракия не спирали
да възникват и се
развиват различни
селища. По време
на
Възраждането
най-бързо икономически се развило
село Голямо Белово
– жителите на закъ-

за изграждане на жп
линия от Цариград
до Централна Европа. Белово се явява
крайна железопътна
станция на трасето
– в началото тя носи
името гара Големо
Бельово. В периода
1870 – 1873 – тук
кипи усилен труд,
по трасето работят
хора от над 50 селища от българските
земи и десетки европейски специалисти, които прилагат
най-модерната
за

таното в планината
селище разчитали
на металодобив и
дърводобив.
Историята
на
днешния град започва с подписването на договор между
Османското правителство и компанията на Барон Хирш

времето си техника за дърводобив,
дървопреработване
и транспортиране
на дървен материал. Постепенно около жп станцията се
появяват
ханове,
кръчми и частни домове. Около нея се
изграждат и първите

Мраморна кариера
и предприятие за
обработка на мрамор на братя Корадо/преди и след
Освобождението/ и
десетки малки предприятия. За пръв
път Белово е записано като отделно
селище при преброяването през 1900

промишлени предприятия – Дирекция
по експлоатация на
горите 1870г; ЖП
импрегнация 1870
г.; Дъскорезница на
пан Юзеф – 1870 г.;
Фабрика на дружество „Гора“ 1877 г.;
Първата българска
фабрика за хартия
– „Книга“ 1900 г.;

телно населено място.
Възходящото
развитие на селището продължава и
през следващия период – наследникът
на фабрика „Книга“
се превръща в комбинат с широко производство; изграден
е Сестримския хидроенергиен комплекс, който е един
от най-големите в
Европа; разширено
е производството на
рудник Белово; оформят се нови квартали. През 1964 г.
Белово е обявено за
селище от градски
тип.
С указ № 828 от 27
август 1969 г. Президиумът на Народното събрание, въз основа на чл. 35, т. 19 от
Конституцията на
Република България
и член 6 от Закона за
народните съвети,
Белово е обявен за

г., когато наброява
316 жители, през
1927 г. населеното
място има вече и
своята прогимназия, но тя все още се
нарича „Гара Големо
Беловско народно
училище. От 1934 г.
Белово се сдобива с
общинско управление, като самостоя- (Продължава на стр. 4)

Наука, Култура, Спорт

Историята на града
(Продължение от стр. 3)

град. Беловци научават от брой 8/9 на
в. „Чапаевски зов“ от
7 септември 1969 г.,
където е публикувано решението.
Белово
навърши половин век
като град - сериозна възраст за хората, за града казваме
“млад”, само на 50.
Независимо
от
административното
си наименование,
населеното място,

възникнало около
ЖП станция Бельово, винаги е имало
градска
култура,
а хората - напредничаво мислене и

чувство на обич и
отговорност
към
развитието на родното си място.
Днес ние празнуваме 50-годишния
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юбилей на родния
ни град – време подходящо за равносметка и за благопожелания.
Градът, като всич-

ки нас, има нужда
от устойчиво развитие, да си пожелаем
поставеното добро
начало да бъде продължено!
На жителите на
Белово и общината
пожелаваме здраве, благополучие и
упоритостта, трудолюбието и находчивостта на прадедите
ни, за да продължим
напред развитието
на Белово!

