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По случай набли-
жаващите Коледни 
празници, група 
ученици от 12-ти 
клас на СУ „Ал. 
Иванов – Чапай” 
гр. Белово и техни 
приятели, органи-
зираха кампания за 
набиране на даре-
ния за хора в край-
на нужда на тери-
торията на община 
Белово. 

Учениците при-
емаха дарения от 
всякакъв вид - дре-
хи, обувки, дълго-

трайни хранителни 
продукти, а така 
също и финансови 
средства за заку-
пуване на кратко-

трайни хранителни 
продукти. Между-
временно правеха 
проучване между 
учениците за нуж-

даещи се хора и се-
мейства от община-
та. Инициативата 
продължи до 20 де-
кември 2020 г. 

Резултатите от 
кампанията ще бъ-
дат публикувани в 
следващия брой.

О т м и н а в а щ а -
та 2020-та година 
безспорно е тежка 
за всички ни. Това 
ни накара да гледа-
ме на посрещането 
на Новата година 
с надежда за пове-
че благоденствие и 
стабилност. 

Очакваме с не-
търпение да се 
съберем у дома в 
компанията на се-
мействата ни и 
близките хора. 

В навечерието на 
най-светлите ново-
годишни и коледни 
празници наша-
та малка община 

обърна поглед към 
хората, които нямат 
възможност да ги 
посрещнат, както 
подобава, с намере-
ние да им помогне в 
трудните моменти. 

 Кампанията „Бе-
ловската Коледа“ 
е организирана за 
град Белово и всич-

ки села на терито-
рията на община 
Белово. Тя има за 
цел да достигне до 
повече самотни 
възрастни хора и 
да стопли сърца-
та им с подаръчен 
комплект, вклюващ 
продукти от първа 
необходимост. Мо-

тото на инициати-
вата е: „Нека пока-
жем, че сме хора!”. 
Няколко търговски 
обекта се включиха 
с кутии за дарения, 
кутия за дарения бе 
поставена и в сгра-
дата на Общинска 
администрация. 

Краят на кампа-
нията е 19 декем-
ври, а продуктите 
ще бъдат раздава-
ни след 20.12.2020 
г. Резултатите за 
събраните средства 
и продукти от ини-
циативата ще бъ-
дат публикувани в 
следващия брой.

На 11.12.2020 г. грейнаха светлините на коледната елха 
в центъра на Белово.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

В навечерието сме на светли праз-
ници – Рождество Христово и настъп-
ването на Новата 2021 година. Това са 
дните, в които правим равносметка на 
изминалата година и отправяме надеж-
да към настъпващата. 

Нека да има здраве и благополучие 
във всеки дом, нека чудесата винаги 
бъдат с Вас и с общи усилия да извою-
ваме повече стабилност и сигурност за 
всички.

Нека си пожелаем градивна, добра и 
успешна 2021 година, в която заедно да 
преодоляваме предизвикателствата на 
времето!

Пожелавам на всички жители и гос-
ти на община Белово здраве, благопо-
лучие и успехи.

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ 
И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Благотворителна кампания: 
„Беловската Коледа“

Организира се от група младежи и с подкрепата 
на Общинска администрация Белово, в лицето на кмета 

на община Белово – инж. Костадин Варев

Ученическа инициатива
 „Направи добро!”

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, 
ГР. БЕЛОВО ПРОВЕДЕ 
ВИРТУАЛЕН „ДЕН НА 

ДАРИТЕЛИТЕ“
четете на стр. 3
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Акценти 
от решенията 

на ОбС – Белово 
за месец ноември 2020
На редовна своя сесия, проведена на 

27.11.2020 г. съветниците от Общински 
съвет – Белово взеха следните по-ва-
жни решения:

- Сключване на договор за кредит 
с “Фонд ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на 
Административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ: 
„Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци за общини: Батак, Белово, 
Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и 
Септември”;

- Искане на Община Белово за 
предоставяне в собственост на недвижим 
имот, представляващ бивша база за ученически 
отдих на пионерски лагер Сестримо в 
местността “Света Богородица” по реда на чл. 
54, ал.1 от Закона за държавната собственост;

- Приемане на решение за актуализиране 
на план за действие на общинските концесии 
в община Белово за периода 2019-2020 г., 
приета с решение № 652/28.03.2019 година на 
Общински съвет Белово;

- Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- 
“За противо-ерозионни и укрепителни 
съоръжения и озеленяване” по плана на с. 
Габровица.

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 

Десет души от 
Доброволното фор-
мирование - Белово 
се включиха в обу-
чение на тема „Тео-
ретична и практи-
ческа подготовка 
на доброволци, за 
реакция при на-
воднения и послед-
ващи кризи“. Обу-
чението е част от 
Проект „Центрове 
за повишаване го-
товността на насе-
лението за реакция 
при наводнение“, 
финансиран по 
Оперативна про-
грама „Околна сре-
да 2014-2020“. Про-
ектът се изпълнява 
от Главна Дирекция 
„Пожарна безопас-
ност и защита на 
населението“ към 
МВР.

Тр и д н е в н о т о 
обучение се прове-
де в края на месец 
октомври на тре-
нировъчната пло-
щадка на Център за 
обучение на насе-
лението за реакции 
при наводнения в с. 
Бошуля, област Па-
зарджик.

У ч а с т н и ц и т е 
преминаха през 
следните седем 
теми:

1. Правни осно-
ви на защитата при 
бедствия;

2. Мерки за пре-
дотвратяване или 

намаляване на ри-
ска от наводнения 
и за защита на насе-
лението;

3. Аварийни си-
туации и дейнос-
ти на спасителните 
екипи при навод-
нения, свързани с 
хидротехнически 

съоръжения (прак-
тическо упражне-
ние);

4. Действие на 
спасителния екип 
при спасителни 
операции при на-
воднения (практи-
ческо упражнение);

5. Издирване и 
спасяване на хора 
при наводнения 
в градска среда 
(практическо уп-
ражнение);

6. Действие на 
доброволното фор-
мирование при из-
дирване и спася-
ване на хора при 
наводнение в бързо 
течащи води;

7. Действия на 

спасителния екип 
след оттегляне на 
водата от наводне-
ние.

По време на обу-
чението добровол-
ците от Белово бяха 
поставени в ситуа-
ции, имащи за цел 
да поставят учас-

тниците във всич-
ки възможни вари-
анти, с които може 
да се сблъскат. На 
специално изгра-
дената трениро-
въчна площадка и 
под наблюдение на 
специалисти от РД-
ПБЗН, участниците 
проведоха опера-
ции по изграждане 
на различни видо-
ве изкуствени пре-
гради, монтиране 
и стартиране на 
бензинова помпа 
за вода, правилно 
поставяне на спа-
сителна жилетка, 
оказване на първа 
помощ и поставя-
не на вакуум-шини. 

Бяха оттренирани 
още спасяване на 
бедстващи гражда-
ни от втори етаж 
на наводнена къща, 
използване на по-
жарникарска стъл-
ба, преминаване 
през тесни прос-
транства и извеж-
дане на пострадали 
от разрушена по-
стройка с помощта 
на носилка, спаси-
телни дейности с 
надуваема лодка.

До б р ов ол ц и те 
могат да извършват 
следните основни 
дейности по защи-
та на населението, 
съобразно завър-
шените курсове за 
обучение и придо-
битата квалифика-
ция:

• Спасителни 
операции;

• Ограничаване и 
ликвидиране на по-
жари;

• Операции по 
издирване и спася-
ване;

• Извършване на 
неотложни аварий-
но-възстановител-
ни работи;

• Оказване на 
първа помощ на 
пострадалите при 
пожари, бедствия и 
извънредни ситуа-
ции;

• Други опера-
ции, свързани със 
защитата.

НЧ „Благой Захариев” кв. Малко Белово, 
гр. Белово организира онлайн конкурс във 
Фейсбук страницата си за най-автентич-
на и стилна сурвачка. В конкурса могат да 
участват всички деца на възраст между 5 
и 12 години. Всеки участник трябва да из-

работи самостоятелно сурвакница, като е 
желателно украсата по нея да бъде от ес-
тествени, природни материали и съобра-
зена с българските национални мотиви и 
традиции. При оценяването на сурвачките 
ще бъде взето под внимание естетическото 
изпълнение, оригиналност на идеята, но и 
спазването на автентичността на празника 
Сурваки.

Всеки участник в конкурса ще може да 
участва само с една сурвачка и съответно 
с една снимка, като носи персонална отго-
ворност за авторството на предоставената 
от него снимка. Снимките на готовите сур-
вачки трябва да бъдат качени на Фейсбук 
страницата на читалище „Благой Захари-

Сурвакари 1939 г.
Елена и Атанас Леонидови хаджи Георгиеви 

с. Голямо Белово

Доброволно формирование - Белово 
премина обучение за реакция 

при наводнения

НЧ „Благой Захариев -1932” организира 
онлайн конкурс за сурвачки

ев-1932” до 0:00 часа на 23.12.2020 г. Сур-
вачките ще бъдат оценявани от тричленно 
жури. Първите трима класирани ще полу-
чат награди, специална награда ще има и 
за сурвачка събрала най-много харесвания 
във Фейсбук страницата на читалището до 
приключване на конкурса. 

Очаквайте крайното класиране в следва-
щия брой на вестника.
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Продължава обу-
чението в онлайн 
среда в ЦПЛР –Дет-
ски комплекс град 
Белово. Децата от 
вокално-театрал-
на фондация „Фе-
никс”, школите по 
пиано и автенти-
чен фолклор, с ръ-
ководител Галина 
Петрова, получават 
много нови знания 
и умения, оставай-
ки вкъщи. Учебни-
ят процес протича 

с голям интерес и 
желание за рабо-

та, с помощта на 
Microsoft Teams и 
Messenger, в забав-

на и непринудена 
обстановка.

Групата за автентичен 
фолклор „Тракийска песен” и 
танцова трупа „Ахинора” към 
НЧ „Благой Захариев -1932 г.” 
взеха участие в проведения „Национа-
лен фестивал на кeшкека и народните 

умения Ра-
дилово 2020”. 
За пръв път 
фестивалът 
се провежда 
онлайн, чрез 
видеостена. 

Н а ш и т е 
представите-
ли участваха 
с два танца и 
две народни 
песни.

За набожността 
и благочестието на 
един големобельов-
ски чорбаджия се 
предава следното: 
той имал водени-
ца, бакалница и 
касапница и доста 
полски имоти, под-
държал беднотията 
в квартала като им 
давал „на версия” /
на кредит/ бакал-
ски стоки, брашно и 
пр. И водил бакал-
ски тефтер. Когато 
влезнал в години, 
в тази негова тър-
говия му помагал 
синът му Иван, а 
бащата само надзи-
равал и ръководил 
търговията. Кога-

то синът дадел „на 
версия” на някой 
селянин от кварта-
ла, след малко ба-
щата запитвал: 

„- Иване, записа 
ли в тефтера ори-
за, дето даде на 
комшията Томо? 
„-Да, тате, записах, 
отговарял синът.” 
– Запиши го още 
веднъж, та да не се 
забрави”, поръчвал 
бащата”.

Така при слаба-
та грамотност на 
беднотията, капи-
талът на чорбаджи-
ята нараствал ту от 
тефтера, ту от кан-
тара или от паспа-
ла.

Всеки празни-
чен ден нашият 
чорбаджия редов-
но ходил на черк-

ва и закупувал от 
„пангара” по десет 
свещи и като заста-
нел пред иконите, 
пред всяка икона 
се кръстел, кланял 
се и палел свещ. 
Така последовател-
но той се кръстил 
и палел свещи пред 
всяка икона, докато 
стигнел до другия 
край на иконоста-
са и свещите му се 

свършвали.
Един празни-

чен ден се случило 
тъй, че след като 
се кръстил и па-
лел свещ пред вся-
ка икона, стигнал 
до другия край на 
иконостаса, а една 
свещ му артисва-
ла в ръцете, той се 
очудил как е стана-
ло това, като погле-
днал забелязал, че няма повече ико-

ни, а съзрял ниско 
на иконостаса бил 
изрисуван дявола. 
Нашият чорбад-
жия се стъписал и 
поизплашил. Дяво-
лът вперил поглед 
в него го гледал 
втренчено. Чорба-
джията не смеел да 
се оттегли и в недо-
умението си си ка-
зал: „-Чакай и теб да 

запаля една свещ, 
може и ти да дот-
рябваш някога...” И 
така чорбаджията 
наш поставил и дя-
вола в редицата на 
светиите, обожава-
ни от него. 

Георги Минков Ми-
хайлов

„Село Голямо Бе-
льово Минало и днес”

Неиздаден ръко-
пис, Дял І

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ГР. БЕЛОВО ПРОВЕДЕ ВИРТУАЛЕН 
„ДЕН НА ДАРИТЕЛИТЕ“

През 2019 г. Ис-
торически музей, 
гр. Белово постави 
началото на тради-
цията  да отдаваме 
почит и благодар-
ност на дарителите 
на музея – на хора-
та, които помагат за 
събирането на раз-
пилените късчета от 
историята на род-
ния край. 

Времето, което 
определихме за про-
веждане на „Деня на 
дарителя“ бе месец 
април. 2020 година 
ни изненада непри-
ятно с пандемия, 

която ни принуди да 
се дистанцираме со-
циално и това про-
вали провеждането 
на празника. За наш 
късмет, днес техно-
логиите са напред-
нали и това ни дава 
възможност да сме 
заедно в един вирту-
ален „Ден на дарите-
ля“!

От месец май 
2019 година до на-
стоящия момент 27 
човека са намерили 
време да се обърнат 
назад, да съберат до-
кументи и снимки и 
да ги дарят на музея, 

да разкажат стари 
истории, да съпре-
живеят отново ми-
налото. 

Специално отбе-
лязваме дарението 

направено от д-р 
Петър Цонов – пра, 
правнук на пред-
седателя на Белов-
ския революционен 
комитет  Михаил 

Радулов. Той дари 
стара богуслужебна 
книга, принадлежа-
ла на свещеника.

Празникът вече е 
традиционен – про-
вежда се за втори 
път и ще продъл-
жим всяка година. 
Това е начин да се 
помага на събира-
телската дейност на 
институцията и да 
се благодари и заче-
те отношението на 
хората, помагащи на 
музея.

Гост на виртуал-
ното ни тържество-
то е кметът на Об-

щина Белово, инж. 
Костадин Варев, 
който също поднесе 
приветсвие и поз-
драви дарителите 
на музея. Въпреки 
че празникът е вир-
туален, всеки от тях 
ще получи реално 
свидетелството за 
дарение, а мултиме-
дийна презентация 
ще визуализира да-
ренията.

Пожелаваме на 
всички здраве и да 
се множат дарители-
те на Исторически 
музей, гр. Белово!

„Как чорбаджията запали свещ на дявола...”

Детският комплекс в Белово продължава 
онлайн дейността си
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